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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Systematische inhoudsopgave
Artikelen
Redactionele artikelen
De Nederlandse bevolkingsgroei, een 305
argument voor geboortebeperking?

Godsdienst
De problematiek der godsdienstige
verdraagzaamheid - door Prof. Dr. H.
Hoefnagels S.J.

1

Het ‘aards paradijs’ in de hedendaagse 39
theologie - door Prof. Dr. S. Trooster S.J.
Geestelijke achtergrond van het werk 117
van Teilhard de Chardin - door P.
Penning de Vries S.J.
Geestelijke volwassenheid en
kloosterleven - door Prof. Dr. J.J.M.
Kijm S.J.

127

God in ons midden (n.a.v. ‘Honest
201
God’) - door Prof. Drs. H. van Luijk S.J.
Het persoonlijk geweten, laatste norm? 322
- door Dr. G. Mulders S.J.
Het persoonlijk geweten en de planning 333
- door Dr. L.P.H.J. de Vink
De Constitutie over de H. Liturgie door Prof. Dr. H. Schmidt S.J.

401

De Engelse Staatskerk in 1963 - door
Dr. W.A.M. Peters S.J.

468

Plaats en taak van de leek - door Prof. 513
Ir. M.J. Granpré Molière
Erfzonde in schriftuurlijk perspectief 551
- door Prof. Dr. S. Trooster S.J.

Concilie
Een nieuwe aanvang - door Prof. Dr. P. 138
Fransen S.J.
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Balans van de tweede sessie - door Prof. 345
Dr. P. Fransen S.J.

Filosofie
Erich Przywara's religieuze
wijsbegeerte - door Drs. P. den
Ottolander

573

Letterkunde
De romans van Jos. Panhuysen - door 57
B.M. van den Berg
Schrijven als afrekening - door B.F.
Van Vlierden

144

Pierre de Marivaux na twee eeuwen - 153
door F. Kurris S.J.
Priesterschap in de branding - door Dr. 158
J. Daniëls S.J.
Jonge Sovjet-Russische auteurs
rebelleren - door Harold French

256

Het verbrandende schrijven - door B.F. 351
Van Vlierden
Genade als literair motief - door A.
Deblaere S.J.

448

Aldous Huxley - door R. Haynes

525

Kunst en cultuur
Kantiek der aarden vaten - door K.N. 21
Elno
Toneel in Nederland - door Prof. Dr. J. 62
Ros S.J.
Der Stellvertreter - door Drs. C.L.
Brenninkmeijer S.J.

241

Theater in de D.D.R. - door C.
Tindemans

250
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Naar de gestalte van een functionele
wereld - door Prof. Dr. Ir. F.Ph.A.
Tellegen

443

Honderdvijftig jaar Nederlandse Kunst 456
- door Dr. C. de Groot S.J.
Amerika's gebouwde droom - door Dr. 463
A. Henze

Sociologie
Loonpolitieke crisis in Nederland - door 221
Prof. Dr. H. Hoefnagels S.J.
Naar een intercontinentale pastoraal? 161
- door Prof. Dr. J. Kerkhofs S.J.
Bezitsvorming in Nederland - door Prof. 544
Dr. L.H. Janssen S.J.

Geschiedenis
Christelijk Vlaanderen in de late
Middeleeuwen - door Prof. Dr. M.
Dierickx S.J.

48

Het Concilie van Trente in het licht van 230
Vaticanum I en II - door Prof. Dr. M.
Dierickx S.J.
Paus Pius XII en de Joodse tragedie I 432
- door Drs. C.L. Brenninkmeijer S.J.
Paus Pius XII en de Joodse tragedie II 562
- door Drs. C.L. Brenninkmeijer S.J.

Wetenschap
De fysica van de kernreactor - door Drs. 167
P.G. van Breemen S.J.
Kernreactoren, een overzicht - door
Drs. P.G. van Breemen S.J.

263

Overdracht van erfelijke
eigenschappen door nucleïnezuren door A.J.M. Thiadens S.J.

372
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Wetenschappelijk onderzoek en
532
wetenschapsbeleid in Vlaanderen - door
J. Fleerackers
Zoet water uit de zee. Een
wereldprobleem - door P. De Ceuster

579

Onderwijs
Kernvraagstukken van vernieuwend
onderwijsbeleid - door Prof. Mag. Dr.
H. Robbers S.J.

424

Biografie
Het geestelijk testament van Dag
Hammerskjoeld - door Sven Stolpe

340

De betekenis van Jan Roothaan als
generaal van de Sociëteit van Jezus door Dr. P. Grootens S.J.

360

Theodor Heuss - door Mark Grammens 474

Landen en volkeren
Taalwetten zonder effect? - door Lode 15
Claes

Politiek
Het kernstopverdrag van Moskou door P. Ruys S.J.

31

Een kwart eeuw na de akkoorden van 105
München - door P. Ruys S.J.
Het uranium van Kongo en de
wereldpolitiek - door P. Ruys S.J.

209

Het atoomgeheim en de Rechten van
de Mens - door P. Ruys S.J.

310

De Verenigde Staten en de Sowjetunie 413
- door P. Ruys S.J.
Politiek Overzicht - door J. Oomes en
H. De Bruyne

69, 173, 269, 376, 478, 583

Besproken boeken
Nieuwe boeken

79, 182, 280, 388, 490, 596
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Forum
Godsdienst
Leek en ambt - door G.J. Adriaansen
S.J.

279

Een documentaire? - door G.J.
Adriaansen S.J.

486

Filosofie
Filosofie van de menselijke liefde - door 594
Drs. P. den Ottolander

Letterkunde
De reputatie van Muriel Spark - door 385
Dr. W.A.M. Peters S.J.
C.S. Lewis, in memoriam - door Dr.
W.A.M. Peters S.J.

591
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Kunst en cultuur
Monumenta Austriaca - door C.
Tindemans

76

De moderne film - door Dr. H.S.
Visscher

383

Sociologie
276

Voldoende voedselreserves voor de
wereldfamilie? - door Prof. Dr. J.
Kerkhofs S.J.

Kanttekeningen bij John Rocks boek 487
- door Dr. L. de Vink

Geschiedenis
Het 4de eeuwfeest van het Concilie van 180
Trente - door Prof. Dr. M. Dierickx S.J.

Landen en volkeren
De pelgrimstocht van het Joodse volk 77
- door Dr. Olaf Hendriks A.A.
Israël en de Kerk - door Prof. Dr. J.H. 278
Nota S.J.

Alfabetische inhoudsopgave
Adriaansen, S.J., G.J.

Berg, B.M. van den

Leek en ambt

279

Een documentaire?

486

De romans van Jos.
Panhuysen

57

Boekbesprekingen

79, 182, 280, 388, 490, 596

Breemen, S.J., Drs. P.G. De fysica van de
kernreactor
van

167

Kernreactoren, een
overzicht

263
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Brenninkmeijer, S.J.,
Drs. C.L.

Der Stellvertreter

241

Paus Pius XII en de Joodse 432
tragedie I
Paus Pius XII en de Joodse 562
tragedie II
Ceuster, P. De

Zoet water uit de zee. Een 579
wereldprobleem

Claes, Lode

Taalwetten zonder effect? 15

Daniëls, S.J., Dr. J.

Priesterschap in de
branding

Deblaere, S.J., A.

Genade als literair motief 448

Dierickx, S.J., Prof. Dr.
M.

Christelijk Vlaanderen in 48
de late Middeleeuwen

158

Het 4de eeuwfeest van het 180
Concilie van Trente
Het Concilie van Trente in 230
het licht van Vaticanum I
en II
Elno, K.N.

Kantiek der aarden vaten

21

Fleerackers, J.

Wetenschappelijk
onderzoek en
wetenschapsbeleid in
Vlaanderen

532

French, Harold

Jonge Sovjet-Russische
auteurs rebelleren

256

Fransen, S.J., Prof. Dr. P. Een nieuwe aanvang

138

Balans van de tweede
sessie

345

Grammens, Mark

Theodor Heuss

474

Granpré Molière, Prof.
Ir. M.J.

Plaats en taak van de leek 513

Groot, S.J., Dr. C. de

Honderdvijftig jaar
Nederlandse Kunst

Grootens, S.J., Dr. P.

De betekenis van Jan
360
Roothaan S.J. als generaal
van de Sociëteit van Jezus

Haynes, Renée

Aldous Huxley
(1894-1963)

456

525
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Hendriks, A.A., Dr. Olaf De pelgrimstocht van het
Joodse volk
Henze, Dr. Anton

Amerika's gebouwde
droom

77
463

Streven. Jaargang 17

4

Hoefnagels, S.J., Prof. Dr. De problematiek der
godsdienstige
H.
verdraagzaamheid

Janssen, S.J., Prof. Dr.
L.H.

1

Loonpolitieke crisis in
Nederland

221

Bezitsvorming in
Nederland

544

Kerkhofs, S.J., Prof. Dr. Naar een intercontinentale 161
pastoraal?
J.
Voldoende voedselreserves 276
voor de wereldfamilie?
Kurris, S.J., F.

Pierre de Marivaux na twee 153
eeuwen

Kijm, S.J., Prof. Dr.
J.J.M.

Geestelijke volwassenheid 127
en kloosterleven

Luijk, S.J., Prof. Drs. H. God in ons midden (n.a.v. 201
‘Honest to God’)
van
Mulder, S.J., Dr. G.

Het persoonlijk geweten,
laatste norm?

Nota, S.J., Prof. Dr. J.H. Israël en de Kerk
Ottolander, Drs. P. den

322
278

Erich Przywara's religieuze 573
wijsbegeerte
Filosofie van de menselijke 594
liefde

Penning de Vries, S.J., P. Geestelijke achtergrond
117
van het werk van Teilhard
de Chardin
Peters, S.J., Dr. W.A.M. De reputatie van Muriel
Spark
De Engelse Staatskerk in
1963

385
468

C.S. Lewis, in memoriam 591
69, 173, 269, 376, 478, 583

Politiek Overzicht
Redactie

De Nederlandse
bevolkingsgroei, een
argument voor
geboortebeperking?

305
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Robbers, S.J., Prof. Mag. Kernvraagstukken van
vernieuwend
Dr. H.
onderwijsbeleid

424

Ros, S.J., Prof. Dr. J.

Toneel in Nederland

62

Ruys, S.J., P.

Het kernstopverdrag van
Moskou

31

Een kwart eeuw na de
akkoorden van München

105

Het uranium van Kongo en 209
de wereldpolitiek
Het atoomgeheim en de
Rechten van de Mens

310

De Verenigde Staten en de 413
Sowjetunie
Schmidt, S.J., Prof. Dr.
H.

De Constitutie over de H. 401
Liturgie

Stolpe, Sven

Het geestelijk testament
van Dag Hammerskjoeld

Tellegen, Prof. Dr. Ir.
F.Ph.A.

Op zoek naar de gestalte 443
van een functionele wereld

Thiadens, S.J., A.J.M.

Overdracht van erfelijke
eigenschappen door
nucleïnezuren

372

Tindemans, C.

Monumenta Austriaca

76

Theater in de D.D.R.

250

Het aards paradijs in de
hedendaagse theologie

39

Trooster, S.J., Prof. Dr.
S.

340

Erfzonde in schriftuurlijk 551
perspectief
Vink, Dr. L. de

Het persoonlijk geweten en 333
de planning
Kanttekeningen bij John
Rocks boek

487

Visscher, Dr. H.S.

De moderne film

383

Vlierden, B.F. Van

Schrijven als afrekening

144

Het verbrandende schrijven 351
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Nieuwe boeken*
Ackere, J. v. - Schubert en de romantiek 504
Actors Talk about Acting

92

Adnes, S.J., P. - Le mariage

391

Aerte, J.F. - Teken en betekenis in de
misliturgie

86

Ainaud, Juan - Romaanse schilderkunst 503
Aksjonow, W. - Kaartje naar de sterren 394
Alberti, L.B. - Uber das Hauswesen

102

Allan, D.J. - Aristote le philosophe

99

Allen, John - Going to the Theatre

91

Anciaux, P. - God ontmoeten in de biecht 86
Asmussen, Hans - Die Kirche Volk
Gottes

82

Attwater, D. - A dictionary of Saints

96

Augustinus, St. - De Belijdenissen

490

Aula-boeken

103, 198, 302, 510, 614

Autenboer, Dr. E. van - Volksfeesten 102
en rederijkers te Mechelen (1400-1600)
Baas, Mr. L.C. - Hiërarchie en laicaat

598

Bachmann, I. - Eine Einführung

608

Balde, Jacob. - Dichtungen

196

Baldini, A.M. e.a. - Kinematik der
Kemreaktionen

498

Baldwin James - The fire next time

395

Banning, Dr. W. - De mens in sociale
en geestelijke verhoudingen

288

Barker, D. - John Galsworthy

502

Barlach, E. - Spiegel des Unendlichen

90

Barrett, W.E. - The Lilies of the Field

399

Baron, R. - Etudes sur Hugues de S.
Victor

597

*

Wanneer een boek door meerdere schrijvers werd samengesteld, is slechts de eerste naam
vermeld. Langere titels zijn ingekort.
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Basset, S.J.B. - Priest in the Piazza

399

Bates, H.E. - Seven by Five

395

Bea, A. - Die Einheit der Christen

182

Beckmann, Heinz - Nach dem Spiel

609

Beening, Th.J. - Het landschap in de
nederlandse letterkunde van de
renaissance

500

Beerling, Dr. R.F. - Heden en verleden 287
Belcampo - Luchtspiegelingen

500

Bellefroid, J.H.P. - Wetboeken en
Rechtstaal

297

Beloff, Max - Neue Dimensionen der
Aussenpolitiek

296

Berg, Prof. Dr. I.J.H. van den Beginselen der logica

186

Berger, A. - Kruis achter prikkeldraad

604

Bernard von Lutitz, M. - Mijn dochter, 187
de teenager
Beuerlein, Dr. I. - Die künstliche
Samenübertragung beim Menschen im
angloamerikanischen Bereich

499

Bible et Terre-Sainte

495

Billinger, Richard - Gesammelte Werke 290
12
Biot, O.P., François - De la polémique 183
au dialogue dl. I
Blair, H.A. - A Stranger in the House

493

Blöchlinger, Alex - Die heutige Pfarrei 397
als Gemeinschaft
Blondel, M. - Geschichte und Dogma

493

Bock, Eugeen De - Verkenningen in de 500
achttiende eeuw
Boeck, Wilhelm - Rembrandt

94

Boeken van het Oude Testament. Numeri 301
Boekestijn, C. - Sociale relatie en
zelfbeeld

603

Boekje open

606

Bollnow, O.F. - Mensch und Raum

495
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Boon, Louis Paul - De voorstad groeit

194

Bor, J. - The Terezin Requiem

395

Borchsenius, P. - De Pelgrimstocht van 77
het Joodse Volk. I en II
Bornkamm, G. - Jezus van Nazareth

389

Borsten, Drs J. e.a. - Reclassering in
Nederland

602

Bouchette, Henri - Leek en ambt

279

Bouyer, Louis - De troon van de
Wijsheid

492

Bradbrook, M.C. - The Rise of the
Common Player

505

Braddon, Russell - Joan Sutherland

298

Braithwaite, E.R. - Praten met meneer 197
Brecht, Bertolt - Aufbau einer Rolle e.a. 292
Bredero - Klucht van de koe

394

Brongers, Dr. H.A. - De
283
Jozefsgeschiedenis bij Joden. Christenen
en Mohammedanen
Brooke, Iris - Costume in Greek Classic 91
Drama
Brown, A. - Drama

293

Brunin, L. - Geschiedenis v.h. kostuum 509
Brys, A. - Het arbeidersvraagstuk nu

101

Buchheim, Hans - Totalitäre Herrschaft 292
Burmeister, E. - De groepsleider in de
inrichting

186

Buschor, E. - Uber das griechische
Drama

293

Bijdragen voor de Geschiedenis der
Nederlanden Deel XVII

191

Calvez, J.Y. - Eglise et société
économique II

397

Caraman, Philip - Saint Angela

613

Cardijn, Monseigneur - Bijdragen over 101
de K.A.J. en haar methode
Carleton, V.B. - The Hour of Departure 395
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Catholiques devant l'Europe

507

Cats, Jacob - Het Spaens Heydinnetje

87

Cerfaux, L. - Le Chrétien dans la
théologie paulinienne

301

Ceulaer, J. De - Te gast bij Vlaamse
auteurs

290

Chambers, R.W. - Thomas More

96

Champdor, Albert - Le Mont Sinaï et le 508
Monastère de Sainte Catherine
Chase, M.E. - The psalms for the
common reader

493

Chauchard, P. - Biologie en Moraal

391

Cheixaou, E. - Wijn

88

Churchills Memoires over de tweede
wereldoorlog I-VI

101, 506

Cole, Hubert - Laval

97

Collection ‘Assemblées du Seigneur’

85

Collection Paroisse et Liturgie. Nr. 37

86

Colombière, Claude La - Ecrits
spirituels

85

Congar, Y. - La foi et la théologie

596

Cool, O.F.M., A. - Waarheen? Hoger op? 85
Naar de liefde!
Corbon, J. - L'expérience chrétienne
dans la Bible

599

Cordemans, M. - Dr. A. Van de Perre's 192
oorlogsjaren 1914-1918
Couperus - Old People and the Things 607
that Pass
Cowley, Malcolm - Literatuur in
Amerika

290

Csokor, Franz Theodor - Das Zeichen 197
an der Wand
Danielou, Jean - Ergernis der waarheid 281
Debidour, V.H. - Aristophane

91

Decroux, E. - Paroles sur le mime

505

Deighton, Len - The Ipcress File

90

Streven. Jaargang 17

Delafortrie, Luc - Joris van Severen en 192
de Nederlanden
Delfgaauw, Dr. B. - Geschiedenis en
vooruitgang II

287

Delfgaauw, Dr. B. - Beknopte
geschiedenis der wijsbegeerte

287

Démocratie aujourd'hui

497

Dendooven, L. - De helle dageraad

606

Deutsches Theater des Expressionismus 294
Dillard, D. - Het economisch stelsel van 187
Keynes
Doeblin, Alfred - Aufsätze zur Literatur 608
Domenach, J.M. - Politieke Propaganda 613
Doolaard, A. den - De bruiloft der zeven 194
zigeuners
Doorn, Dr. J. v. - Militaire en industriële 603
organisatie
Dover Wilson, John - Shakespeare's
Happy Comedies

91
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Dubillard, R. - Naïves Hirondelles

92

Dulck, Jean - Les comédies de R.B.
Sheridan

92

Du Mont, W. - U zal het niet genaken

194

Duquesne, Jacques - Les 16-24 ans

95

Durnez, G. - Maria Rosseels

604

Duynstee, C.ss.R., Prof. Mr. W.J.A.J. 611
- Verspreide opstellen
Ebner, F. - Schriften I-II

496, 601

Eeten, Peter van - Dichterlijk labirint

605

Ehrenburg, Ilja - Mensen, Jaren, Leven 256
Eliade, M. - Beelden en symbolen

282

Ellis-Fermor, U. - Shakespeare the
Dramatist

293

Elseviers Atlas van de archeologie der
lage landen

400

Elseviers Historische Atlas

102

Elston, D.R. - Israël. The Making of a
nation

612

Ende einer Utopie (Das)

189

Endrody, L. - In het licht van de goede 495
Meester
Erlinghagen, Karl - Grundfragen
katholischer Erziehung

497

Espiau de la Maëstre, A. - Bernanos und 392
die menschliche Freiheit
Ewijk, T. van - Gabriel Marcel

599

Experimental Drama

299

Fenollosa, E. - Pound

295

Flemming, Willi - Ernst Barlach

297

Fletcher, B. - De kunst v.h. onderwijzen 613
Fraine, J. de - Nieuwe historische en
kulturele atlas van de Bijbel

281
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Fraser, Douglas F. - Primitieve kunst

93

Friedrich, M. - Opposition ohne
Alternative?

295

Ford Madox Ford Deel 3

395

Foucauld, Ch. de - Aantekeningen

598

Friedenthal, Richard - Goethe

608

Gagern, Fr. von - Eheliche Partnerschaft 99
Gaipa, E. - Giorgio Strehler

504

Gallati, O.P., F.M. - Wenn die Päpste
sprechen

183

Gallenkamp, Charles - Maya

198

Garrone, Mgr. - Les psaumes

494

Gastenboek van Singel 262

605

Gebhardt, G. - Wenn man erwachsen ist 497
Geissler, Chr. - Schlachtvieh

299

Geyl, P. - Oranje en Stuart 1641-1672

290

Gibson, H.N. - The Shakespeare
Claimants

91

Gildin, James - Postwar British Fiction 89
Gironella, J.M. - Un million de Morts

393

Gobry, Joan - La pauvreté du laïc

84

Goebel, O.F.M. Cap., B. - Langs zeven 492
treden naar het altaar
Gradenwitz, P. - Musik der Gegenwart 504
Gramberg, Th.B.W.G. - Oecumene in 82
India en Ceylon
Granada's Manchester Plays

93

Grande, Luke - Twaalf deugden van een 497
goed opvoeder
Greene, Graham - A Sense of Reality

501

Green, Martin - Re-appraisals

503

Gronon, Rose - De ballade van dona
Maria de Alava

500

Groot, Mgr. Prof. Dr. J.C. 388
Oecumenische oriëntatie tot vorming van
een hedendaagse christelijke mentaliteit
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Grijphuis, A. - Verliebtes Gespenst

295

Guardini, R. - Vrijheid, genade en lot

281

Guerry, Emile - Der Vater im Himmel

284

Guillet, J. - Jésus-Chr. hier et aujourd'hui 185
Guitton, Jean, vu par Cesbron, Claudel 97
e.a.
Guitton, J. - L'Eglise et les laïcs

491

Haaren, J. van - Jeugdzielzorg

598

Haegendoren, Dr. M. van - Ontmoeting 496
en gesprek
Hagedorn, H. - Vredesapostel in het
oerwoud

399

Hahn, Prof. Dr. O. - Vom Radiothor zur 499
Uranspaltung
Hamilton, K. - The system and the
Gospel

283

Handbuch der Sozialerziehung

497

Haneveer, Prof. Dr. P. - Beheerden van 286
Gods geheimen
Haring, B. - Gabe und Auftrag der
Sakramente

80

Hartcup, John - Morning Faces

392

Heading, J. - Mathematical methods in 507
science and engineering
Heuss, Theodor - Erinnerungen
1905-1933

474

Heywood Thomas, J. - Paul Tillich

283

Hier hielt die Welt den Atem an

298

Hillig, Frans - Frommigkeit des Alltags 81
Hoegel, Max - Bertolt Brecht

292

Hoeven, J. van der - Enkele
hoofdstukken van het canonieke recht

284

Hofmans, F. - Inleiding tot de lezing van 492
het Evangelie II
Holl, A. - Die Welt der Zeichen bei
Augustin

390
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Holthaus, H. - Wie man durchs Leben
komme

613

Houston, Penelope - The Contemporary 383
Cinema
Houtart, Fr. - Sociologie et pastorale

603

Houtte, J. Van - De mispraktijk in de
Gentse agglomeratie

597

Hugo van St. Viktor - Mystische
Schriften

390

Hulsbosch, O.E.S.A., Dr. A. - De
schepping Gods

285

Hunninger, B. - Kruistocht op Broadway 300
Hutten, K. - Seher, Grübler, Enthusiasten 282
Intern. Spectator en Oost-Europa Instituut 298
Jaffé, H.L.C. - De schilderkunst van de 299
20ste eeuw
Janssen, Mgr. A. - Het Staatsgezag

186

Jong, Dr. L. de - De bezetting 3

102

Jung, C.G. - Gesammelte Werke. Bd XI 397
Kaelen, P. - Pour mieux chanter
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[1963, nummer 1]
De problematiek der godsdienstige verdraagzaamheid
H. Hoefnagels S.J.
VERDRAAGZAAMHEID en oecumenische houding komen ons heden ten dage zo
vanzelfsprekend voor dat wij moeite hebben om in de godsdienstige
onverdraagzaamheid onzer voorvaders nog iets anders te zien dan een uiting van
onverstand. Een dergelijke instelling is niet zonder gevaar en zulks niet alleen omdat
wij daardoor geneigd zijn het verleden onrechtvaardig te beoordelen. Zij leidt er ook
gemakkelijk toe dat wij de huidige verhoudingen idealiseren en geen onderscheid
meer weten te maken tussen wat daarin werkelijk en wat slechts in schijn menselijk
waardevol is. Het is in elk geval naïef te menen dat voor de moderne mens, met zijn
ruimheid van geest, de samenleving met andersdenkenden geen enkel probleem meer
hoeft te stellen en dat wrijvingsloze samenwerking tussen verschillende godsdiensten
eigenlijk de natuurlijkste zaak ter wereld is. Men vergeet dan dat, zolang de mensen
hun godsdienst werkelijk ernstig nemen, hun verhoudingen altijd door een zekere
spanning gekenmerkt zullen zijn en dat afwezigheid van alle wrijving een bijna zeker
teken van tanende godsdienstigheid is.
Dat het contact tussen verschillende godsdiensten onvermijdelijk aanleiding tot
spanningen geeft, wordt onmiddellijk duidelijk als men bedenkt dat de mens ook in
zijn godsdienstigheid sociaal is.
Dat betekent enerzijds dat hij de behoefte gevoelt de andersdenkende medemens
te voeren tot wat hij als ware godsdienstigheid ervaart - hij kan niet onverschillig
blijven voor het godsdienstig heil van de medemens. Anderzijds houdt dit in dat de
overtuiging van de godsdienstige mens bloot staat aan de invloed die van de
geloofsovertuiging van andersdenkende medemensen uitgaat. Beide factoren maken
dat de godsdienstige mens, zolang hij aan een godsdienstige waarheid gelooft, moeite
zal hebben vrede te nemen met een toestand waarbij andere godsdiensten dan de
zijne burgerrecht genieten. Moet hij daarin niet een obstakel zien dat de mensen van
hun godsdienstig heil afhoudt en een bedreiging voor de rechtgelovigheid van de
belijders van de ‘ware godsdienst’?
Men hoeft zich slechts rekenschap te geven van wat verdraagzaamheid concreet
inhoudt, om te zien dat het verleden wel onverdraagzaam moest zijn en dat de huidige
situatie slechts met de moeizame ontwikke-
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ling der moderne sociale verhoudingen mogelijk kon worden. Bovendien komt dan
aan het licht dat, hoezeer ook echte verdraagzaamheid en authentiek oecumenisme
toe te juichen zijn, niet alles wat thans gebeurt als godsdienstige vooruitgang mag
gelden. Een bezinning op de vraag hoe de huidige godsdienstige verhoudingen uit
die van het verleden konden voortkomen, kan daarom de problematitek van de
verhoudingen tussen de verschillende godsdiensten verhelderen en daarmee een
bijdrage vormen voor de ontwikkeling van godsdienstig verantwoorde
verdraagzaamheid en godsdienstig vruchtbaar oecumenisch contact.

Wat houdt verdraagzaamheid eigenlijk in?
Verdraagzaamheid betekent meer dan een toestand waarbij iedereen de vrijheid heeft
om privé naar zijn godsdienstige overtuiging te handelen. De mens geniet pas
werkelijk godsdienstige vrijheid als hij verzekerd is van het recht zijn opvattingen
openlijk te manifesteren en ze met de middelen van het sociale leven uit te dragen.
De katholiek is pas werkelijk verdraagzaam als hij andere godsdienstige overtuigingen,
ook als hij ze verwerpelijk acht, maatschappelijk respecteert en eraan meewerkt dat
zij in de samenleving als gelijkberechtigd behandeld worden.
Dat een dergelijke situatie niet vanzelfsprekend is, blijkt onmiddellijk als men de
consequenties ervan onder ogen ziet. Zij betekent dat de godsdienstige mens er vrede
mee moet nemen dat zijn vrijheid om de medemens te brengen tot wat hij als de
waarheid ziet, beperkt is. Hij moet er tevens in berusten dat de geloofsovertuiging
die hem dierbaar is aan negatieve beïnvloeding blootgesteld is. Als hij deze situatie
aanvaardt, stemt hij ermee in dat allerlei ‘dwalingen’ rechten genieten waardoor zij
zich onder de mensen kunnen verbreiden. Terwijl toch voor de godsdienstige mens
de vereniging van alle mensen in de ware dienst van God de hoogste plicht is, stemt
hij er in toe dat aan de ‘dwaling’ de maatschappelijke erkenning en de sociale rechten
gegeven worden waardoor deze haar invloed volkomen vrij kan uitoefenen.
Verdraagzaamheid is altijd voor een stuk een door de maatschappelijke
verhoudingen afgedwongen compromis. Dit is het geval voor zover de belijders van
de ene godsdienst slechts daarom de godsdienstige vrijheid van anderen ontzien,
omdat anders de laatsten op hun beurt geneigd zouden kunnen zijn zich
onverdraagzaam te tonen door aan de uitoefening van die godsdienst moeilijkheden
in de weg te leggen. De verdraagzaamheid is daarom ook altijd relatief; zelfs in onze
verdraagzame samenleving kent zij grenzen. Godsdienstige bewegingen en
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merkwaardige sekten die maatschappelijk geen gewicht in de schaal leggen, zijn
gemakkelijk het voorwerp van de stille en onofficiële vervolging waarvan het sociale
milieu het geheim kent; zij zullen ook niet van de gemeenschap de sociale
hulpmiddelen krijgen welke deze aan de ‘erkende’ godsdiensten ter beschikking stelt.
Zelfs daar waar het gaat om de verhoudingen tussen godsdiensten die elkaar
wederzijds respecteren, kent de verdraagzaamheid grenzen. Elke godsdienst zal
pogen te verhinderen dat afwijkende opvattingen uitgedragen worden onder degenen
die in godsdienstig opzicht als onvolwassenen beschouwd worden. Niemand denkt
eraan om kinderen met een veelheid van godsdienstige overtuigingen te confronteren,
en het ligt voor de hand dat de pastoor of de dominee de eenvoudige gelovigen tegen
de invloed van andere opvattingen poogt af te schermen. Ook als dit gebeurt met
middelen die volgens de officiële verdraagzaamheidsdoctrine niet helemaal geoorloofd
zijn, moet dit geen verwondering wekken. Verdraagzaamheid blijft in zekere zin
altijd een concessie terwille van de goede sociale verhoudingen; waar zij de
godsdienstigheid in ernstig gevaar brengt, vindt zij haar grens.
Toch mag de houding, die de godsdienstige vrijheid van de ander slechts eerbiedigt
zolang dat maatschappelijk onvermijdelijk is, eigenlijk niet de naam van
verdraagzaamheid dragen. Werkelijke verdraagzaamheid berust op respect voor de
vrijheid van de ander: men wil voor zijn eigen religie geen rechten dan die welke de
andersdenkende in vrijheid bereid is te erkennen; om echter van de ander te verkrijgen
dat hij werkelijk mijn recht erkent om een bepaalde godsdienstige overtuiging te
manifesteren, moet hij mij bereid vinden hem eveneens dit recht toe te kennen.
Verdraagzaamheid is, wat zijn wezenlijke kern betreft, een uitvloeisel van de
beginselen waarop de moderne samenleving berust: wederzijdse erkenning van
elkaars vrijheid en gelijkberechtigdheid.

De onverdraagzaamheid der traditionele samenleving
Als men de consequenties van de verdraagzaamheid voor ogen heeft, wordt het
begrijpelijk dat voor de mens der traditionele samenleving verdraagzaamheid verraad
aan zijn religieuze overtuigingen geweest zou zijn. Hij vermocht niet te zien hoe het
recht van de dwaling om zich te verbreiden verenigbaar was met de plicht van de
godsdienstige mens om voor de waarheid op te komen. Aan de dwalende medemens
het recht toestaan zijn godsdienst uit te oefenen stond voor hem gelijk met steun aan
de dwaling. Hoe kon hij afstand doen van allerlei
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dwangmiddelen om de medemens tot bezinning te brengen daar waar het ging om
diens bovennatuurlijk heil? Hoe zou hij eraan mee kunnen werken dat de waarheid
blootgesteld werd aan het gevaar door de dwaling besmet te worden? Hij kon toch
niet aanvaarden dat het sociale verkeer tot verbreiding der godsdienstige dwaling
zou leiden!
De onverdraagzaamheid heeft in de geschiedenis verschillende vormen
aangenomen. Zij kon ertoe beperkt blijven dat aan de andersdenkende de mogelijkheid
onthouden werd zijn ideeën te manifesteren, maar zij ging ook verder door aan de
‘ketter’ de toegang tot bepaalde maatschappelijke posities te weigeren, zij heeft zelfs
de vorm van bloedige vervolging aangenomen. Maar dat waren voor de traditionele
samenleving, die nu eenmaal ook op ander gebied niet terugschrok voor de hardste
middelen, geen verschillen van principiële aard: men vroeg zich slechts af wat
doelmatig was om enerzijds de anderskende tot bezinning te brengen en anderzijds
het ware geloof tegen kwade invloeden te beschermen. Zelfs van de bedreiging met
de dood en de voltrekking van het doodvonnis verwachtte men een heilzame invloed:
de ‘ketter’, die verondersteld werd te kwader trouw te zijn, zou op die manier ertoe
gebracht worden zijn halsstarrigheid op te geven. Als de ‘ketter’ de toegang tot
posities geweigerd werd die aanzien verschaffen, dan was dat om te verhinderen dat
daarmee ook zijn godsdienstige overtuiging prestige zou verwerven. Men maakte,
en zulks gedeeltelijk terecht, geen onderscheid tussen de persoon die gerespecteerd
en de leer die bestreden zou moeten worden. De dwalende medemens werd buiten
het burgerlijk verkeer gesloten, niet alleen om hem duidelijk te maken dat zijn houding
veroordelenswaardig was, maar ook om aan de dwaling geen burgerrecht te
verschaffen. Niemand zag in deze onverdraagzaamheid een aantasting van het recht
van de andersdenkende medemens. Hij kon toch geen recht hebben het godsdienstige
heil van zijn medemensen in gevaar te brengen! alle recht, zo redeneerde men, vindt
zijn oorsprong in God en dat betekent principiële rechteloosheid voor wat zich tegen
God keert. De gedachte dat deze houding tegen de naastenliefde zou zijn, kwam niet
eens op. Aan de ‘ketter’ de mogelijkheid onthouden om maatschappelijk aanzien te
verwerven, en zelfs hem met de doodstraf bedreigen, beschouwde men als harde
middelen om hem, tot zijn eigen heil, tot bekering te brengen. Verdraagzaamheid in
onze trant zou men veeleer als strijdig met de naastenliefde hebben gezien, aangezien
zij ervan afziet om alle middelen te gebruiken waarmee de naaste tot zijn ware heil
gebracht kan worden.
De onverdraagzaamheid hoort bij de traditionele samenleving zoals de
verdraagzaamheid hoort bij onze samenleving. Men moet bedenken
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dat in de traditionele samenleving het denken der collectiviteit nog geldt als norm
voor het individuele denken. Iedere afwijking van de opvattingen der gemeenschap
wordt er beschouwd als een ontoelaatbare vorm van betweterij. Ruimte voor twijfel
aan de heersende opvattingen bestaat er niet: ondermijning van de bestaande
godsdienst staat er gelijk met ondermijning van de godsdienstzin zonder meer. Het
sociale verkeer op basis van vrijheid, dat voor ons heel normaal geworden is, is er
nog onbekend. De mens wordt door zijn medemensen niet op de eerste plaats
geëerbiedigd in zijn kwaliteit van ‘mede-mens’, maar als lidmaat van het sociale
geheel, dat als hoogste plicht heeft over zijn godsdienstig heil te waken. Dit laatste
staat zozeer op de voorgrond dat het respect voor de natuurlijke waardigheid van de
mens hierbij volledig in de schaduw blijft. Onze gedachtengang waarin wij, ofschoon
wij het godsdienstig heil van de medemens als diens hoogste goed zien, zoveel respect
voor andermans vrijheid hebben dat wij lijdelijk kunnen toezien dat hij het slachtoffer
van godsdienstige dwalingen wordt, zou voor de traditionele mens niet te volgen
geweest zijn. Ook al mogen wij de ontwikkeling naar verdraagzaamheid als een grote
vooruitgang beschouwen, wij doen er toch verkeerd aan de houding van de traditionele
mens als een uiting van puur onbegrip af te doen. Het verleden had niet zonder meer
ongelijk wanneer het in het contact met andersdenkenden gevaren zag. Het had meer
begrip dan tegenwoordig vaak getoond wordt voor het feit dat de mens ook in zijn
godsdienstigheid een sociaal wezen is, en dat dit consequenties meebrengt.
Het brengt ons een, nu licht vergeten waarheid in herinnering: dat zolang de mens
godsdienstig niet volledig volwassen is, zijn godsdienstigheid om tot ontwikkeling
te komen, een milieu nodig heeft dat voldoende gesloten is om hem houvast te bieden.
Verdraagzaamheid zou slechts dan de absolute regel kunnen worden voor de
verhouding tussen de godsdiensten, als ieder mens met zijn eigen individuele krachten
een godsdienstig leven op zou kunnen bouwen. Aangezien dit, gegeven de sociale
natuur van de mens, een illusie is, zal de verdraagzaamheid, wil zij niet tot
godsdienstige nivellering voeren, altijd met een zekere onverdraagzaamheid op
bepaalde gebieden gepaard moeten gaan.

De negatieve verdraagzaamheid van het liberale individualisme
Het vertrekpunt van de ontwikkeling die tot de huidige godsdienstige verhoudingen
voerde, wordt gevormd door wat ik als negatieve
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verdraagzaamheid zou willen betitelen, de verdraagzaamheid welke het produkt is
van het liberale individualisme.
De liberale maatschappij vormt een fase in het historische proces waarin de mens
ernaar streeft telkens weer minder onvolmaakte oplossingen te vinden voor het
eeuwige probleem van het menselijk samenleven: het probleem van de verzoening
der eisen die de vrijheid stelt, met die van het voortbestaan van maatschappelijke
orde. De liberale filosofie moet zelfs gezien worden als een keerpunt in dit proces:
voor het eerst in de geschiedenis gaat de mens hier een poging doen om een
maatschappelijke orde te scheppen die gebaseerd is op de theoretische bezinning op
de natuur van de mens. Tot nu toe had de samenleving zoveel nadruk op de
handhaving van ordelijke verhoudingen gelegd, dat de vrijheid nauwelijks tot haar
recht kon komen: een organisatie waarbij de vrijheid ondergeordend werd aan de als
eeuwig geldende traditionele voorschriften, werd gezien als de conditio sine qua non
voor het voortbestaan ener ordelijke samenleving. In zijn reactie op deze sociale
gebondenheid slaat het liberalisme naar het andere uiterste door: men eist volledige
vrijheid voor het individu en dat betekent volkomen ongebondenheid. Het individu
moet volledig vrij zijn van elke bemoeiing van de zijde zijner medemensen en dat
betekent omgekeerd dat hij ook geen enkele verantwoordelijkheid meer draagt voor
het welzijn van de medemens.
Het is niet moeilijk te zien welke de godsdienstige consequenties der liberale
houding zijn. Terwille van de vrijheid moeten aan de bemoeiing met de
godsdienstigheid van de medemens zeer enge grenzen gesteld worden. Het individu
wordt beschermd tegen inmenging van derden ook in godsdienstige zaken, hetgeen
echter ook inhoudt dat het geen recht meer heeft om zich om het godsdienstig lot
van zijn medemens te bekommeren: de enkeling wordt dus godsdienstig helemaal
aan zijn lot overgelaten. De mens moet het recht opgeven zich om het godsdienstig
welzijn van zijn medemens te bekommeren, hetgeen tevens impliceert dat hij ontslagen
is van verantwoordelijkheid in dit opzicht en op niemands hulp meer recht kan doen
gelden. Godsdienst wordt ‘privé-zaak’!
Om de verdere consequenties van het godsdienstig liberalisme te begrijpen is het
niet ondienstig erop te wijzen dat het conflict tussen liberalisme en kerk onvermijdelijk
was. Aan de ene kant staat de mens als godsdienstig wezen die zijn
verantwoordelijkheid tegenover de medemens niet kan opgeven, maar die de
uitoefening hiervan nog niet anders kan zien dan in de vorm van de traditionele
onverdraagzaamheid, en dat betekent: in een vorm die de schepping van een vrije
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samenleving in de weg staat. Aan de andere kant staat de mens wien het ideaal van
een vrije samenleving voor ogen zweeft, maar die deze opvat op een wijze die de
uitoefening van elke sociale verantwoordelijkheid uitsluit. Een uitweg uit deze
impasse bood die typische vorm van liberale godsdienstige onverschilligheid welke
het mogelijk maakte dat, althans voorlopig, in de samenleving de godsdienst tussen
haakjes gezet werd.
Om het vrije verkeer tussen mensen van verschillende godsdienst mogelijk te
maken, sluit het liberalisme de godsdienst buiten het maatschappelijke leven. De
mensen moeten met elkaar omgaan, als hadden zij geen godsdienst. Ziedaar de reden
waarom wij van negatieve verdraagzaamheid spreken: men maakt het overbodig dat
de mensen elkaars godsdienstige overtuiging respecteren, door de godsdienst buiten
het maatschappelijk verkeer te houden! De sociale ontwikkeling heeft de les gebracht
dat het liberalisme als maatschappelijk stelsel op de duur niet houdbaar is. De
fundamentele fout van de liberale gedachtengang was dat men over het hoofd zag
dat een vrijheid die ontslagen is van iedere sociale verantwoordelijkheid, tot een
toestand moet voeren waarbij de grote massa rechteloos uitgeleverd is aan de
uitbuiting van enkelen. Maar deze fout was praktisch niet te vermijden: slechts door
de individuele vrijheid absoluut te stellen tegenover de absolute eisen van de vroegere
maatschappelijke organisatie, kon de weg geopend worden voor de totstandkoming
van de synthese van vrijheid en orde die onze huidige samenleving kenmerkt.
Evenzeer als op maatschappelijk terrein vormt het liberale individualisme voor
de godsdienstige verhoudingen een overgangsstadium. Door overbeklemtoning der
individuele vrijheid helpt het de mens de traditionele opvatting der godsdienstige
verantwoordelijkheid tegenover de medemens te overwinnen. Het heeft zelfs een
element geleverd dat voor het functioneren ener verdraagzame samenleving ook
thans nog onmisbaar is: door de mensen eraan te wennen in bepaalde omstandigheden
hun godsdienstige preoccupaties in het verkeer met de medemens ‘buiten haakjes te
zetten’, leerde het aan de mens dat soort van ‘zakelijke verhoudingen’ waarbij de
persoon en de intimiteit van de ander buiten beschouwing blijven - als men thans
vaak de klacht hoort dat het menselijk verkeer zo verzakelijkt is, dan dient men te
bedenken dat tot een zekere graad ‘zakelijke verhoudingen’ onverbrekelijk verbonden
zijn met een samenleving die ieders vrijheid wil garanderen.
De zogenaamde ruimheid van het liberalisme, welke aan ieder zijn waarheid laten
wil, is echter slechts in schijn sociaal en moet beschouwd worden als een typische
vorm van individualisme. Zij betekent dat men
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de medemens verstoken laat van de hulp waaraan hij het meest behoefte heeft: de
hulp bij het zoeken naar de godsdienstige waarheid. Door de godsdienst buiten het
maatschappelijk verkeer te sluiten en de invloed ervan te neutraliseren, kon het
obstakel der godsdienstige onverdraagzaamheid, dat de totstandkoming van een vrij
menselijk verkeer tussen aanhangers van verschillende godsdiensten verhinderde,
opgeruimd worden. Maar daarmee werden nog geen verhoudingen geschapen die de
mens werkelijk als vrij wezen op godsdienstig terrein tot zijn recht laten komen.
Immers hij wordt slechts gerespecteerd met voorbijzien van zijn godsdienstige
overtuiging en niet als subject van godsdienstig leven.
Op economisch en politiek gebied hebben wij het liberale individualisme definitief
achter ons. Dit kan niet gezegd worden van onze godsdienstige verhoudingen. Onze
verdraagzaamheid is voor een belangrijk deel nog niet meer dan de liberale
verdraagzaamheid die iedereen zijn waarheid laat, en dat betekent praktisch dat men
diens overtuiging niet au sérieux neemt en haar eigenlijk als een dwaling beschouwt.
De vreedzame verhoudingen die wij kennen, zijn voor een deel te danken aan het
feit dat wij in het maatschappelijk verkeer de godsdienstige overtuiging niet alleen
‘buiten haakjes’ zetten inzover de zakelijke betrekkingen zulks eisen, maar ook omdat
wij, terwille van de ‘prettige verhoudingen’ nalaten voor de godsdienstige waarheid
op te komen. Waarmee wij eigenlijk onrecht doen aan de medemens aangezien wij
veronderstellen dat bij hem de behoefte ontbreekt in de waarheid te groeien.

De ontwikkeling van positieve verdraagzaamheid
Toch moet erkend worden dat langzamerhand een nieuwe vorm van verdraagzaamheid
tot ontwikkeling is gekomen, die positief gewaardeerd moet worden. De huidige
verhoudingen welke de mens met zijn godsdienstige overtuiging tot zijn recht willen
laten komen, betekenen dat in beginsel ook hier het liberale individualisme
overwonnen is. Dat houdt echter ook in dat deze positieve verdraagzaamheid slechts
tot stand kon komen in het spoor van de ontwikkeling die tot de moderne
maatschappelijke verhoudingen voerde.
Het feit dat de liberale maatschappij het tegendeel bracht van de reële vrijheid
voor allen die zij beloofde, deed de ‘sociale kwestie’ ontstaan, welke via de sociale
strijd van de afgelopen honderd jaar tot de huidige sociale orde voerde. Het is eigenlijk
niets anders dan de geschiedenis van de mens die in een moeizaam
experimenteerproces
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moet leren dat reële vrijheid voor allen slechts bestaat in een maatschappij welke de
vrijheid tot sociale verantwoordelijkheid verplicht. Vrijheid, dat was de les van de
ervaring met het liberalisme, is nog heel iets anders dan beschermd zijn tegen
inmenging van derden: zonder de hulp van zijn medemens kan de mens zijn vrijheid
niet ontplooien, reële vrijheid bestaat daarom slechts waar de mens een plicht van
verantwoordelijkheid tegenover zijn medemens heeft. Het resultaat van de worsteling
met de sociale kwestie vinden wij in onze maatschappelijke orde welke
gekarakteriseerd kan worden als een synthese van vrijheid en ordening: de
samenleving regelt het vrijheidsgebruik zo dat het recht van eenieder om voor zijn
eigen belangen op te komen en de plicht van verantwoordelijkheid voor elkaars
welzijn in een zeker evenwicht gehouden worden: daardoor genieten allen een stuk
werkelijke, zij het dan beperkte, vrijheid.
De les die de ervaring met het liberale individualisme op maatschappelijk gebied
bracht, kon op de duur niet zonder invloed blijven in de godsdienstige verhoudingen.
Ook hier was het pure individualisme onhoudbaar en moest ruimte geschapen worden
voor de sociale verantwoordelijkheid. De mens is in godsdienstig opzicht pas werkelijk
vrij, als hij zijn godsdienstige overtuigingen met de middelen van het sociale leven
uit kan dragen en, anderzijds, door de krachten van het sociale leven geholpen wordt,
zijn godsdienstigheid te ontwikkelen.
Vandaar dan ook dat langzamerhand een toestand tot stand kwam waarin de
godsdienst als erkende maatschappelijke factor in het menselijk verkeer tot zijn recht
kan komen.
Het recht dat de godsdienst thans geniet, heeft een heel andere oorsprong dan de
vroegere ware godsdienst. Het is een recht dat door de samenleving verleend wordt
en slechts in de samenleving zijn garantie vindt. Het is een recht dat de samenleving
schept en dat dan ook slechts inzoverre aan de godsdienst toegekend wordt als deze
bereid is zich naar de voorwaarden van een vrije samenleving te schikken.
De vrijheid die de godsdienst thans geniet om naar buiten op te treden, is niet
gefundeerd op zijn objectieve godsdienstige waarde, maar op het respect voor de
vrijheid van de godsdienstige mens. De aanhangers der verschillende godsdiensten
kennen elkaar het recht toe hun overtuigingen te propageren, omdat zij wederzijds
elkaars vrijheid respecteren en daaruit de consequenties trekken voor de godsdienstige
vrijheid. Men eerbiedigt de mens-met-zijn-godsdienstige overtuiging en dat impliceert
dat men zijn opvattingen maatschappelijk respecteert zonder zich af te vragen of zij
op zich beschouwd wel achtenswaard zijn.
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Deze verdraagzaamheid zal normaal de begrenzingen kennen waarover hierboven
gesproken is en dat schept ook geen moeilijkheden, aangezien geen enkele godsdienst
belang heeft bij een soort godsdienstig syncretisme. Zij heeft ook onvermijdelijk de
gevolgen die aan het begin van dit artikel geschetst werden, en dat betekent dat zij
de vraag opwerpt, hoe de godsdienstige mens het verantwoorden kan dat aan de
godsdienstige dwaling rechten toegekend worden die haar in staat stellen zich te
verbreiden en de rechtgelovigheid der mensen in gevaar te brengen. Het antwoord
dat de moderne mens geen absolute waarheid meer erkent, is niet afdoende. Een
samenleving waar de mensen niet meer in absolute waarden geloven, is ondenkbaar:
waar de godsdienstige overtuigingen hun kracht verliezen, komen pseudogodsdiensten
als marxisme, nazisme, scientisme en naïef humanitarisme op, welke aan de mens
op goedkope manier de zekerheid geven waarnaar hij nu eenmaal streeft. Het antwoord
op onze vraag moet elders gezocht worden: in de autonome eisen die de menselijke
socialiteit thans stelt.
Ook waar het erom gaat de naaste tot zijn hoogste goed te brengen, moeten, volgens
de eisen van het moderne sociale geweten, de middelen in overeenstemming zijn
met de vrijheid van de naaste in het menselijk verkeer. Zelfs waar het gaat om zijn
godsdienstig heil, moet de ander als vrij wezen gerespecteerd worden. Wij stellen
ons bewust bloot aan het risico van de dialoog waarin de ander zich als vrij wezen
kan uitspreken, omdat ons sociale geweten ons niet meer toestaat ons een zekerheid
te verschaffen die ten koste gaat van de vrijheid van de evenmens. Wij accepteren
het gebruik van sociale bevoogding als middel voor de instandhouding der
godsdienstigheid slechts daar, waar de mensen het sociale milieu nodig hebben om
tot godsdienstige volwassenheid te komen. Als de waarheid de kans gegeven wordt
- en dat veronderstelt een zekere bescherming bij haar groei - zal zij, zo geloven wij,
door eigen kracht zich in de dialoog van hen die van goede wil zijn, aan de mens
openbaren.

Het oecumenisme als logisch complement der verdraagzaamheid
Ook de verdraagzaamheid in haar positieve vorm kan niet het eindstadium zijn van
de ontwikkeling der godsdienstige verhoudingen. Hier prevaleert het sociale nog
altijd boven het godsdienstige, hetgeen betekent dat de aspiraties van de godsdienstige
mens in het menselijk verkeer nog niet volledig tot hun recht komen. De godsdienstige
mens vindt hier nog geen waardering voor datgene wat hem eigenlijk het dierbaarste
is: zijn godsdienstige overtuiging. Wel wordt deze overtui-
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ging maatschappelijk gerespecteerd, maar haar intrinsieke waarde blijft daarbij buiten
beschouwing. Het feit dat deze overtuiging maatschappelijk gerespecteerd wordt
betekent nog niet dat zij au sérieux genomen wordt, zij wordt, zo zij al niet als een
dwaling beschouwd wordt, in elk geval op één lijn gezet met allerlei dwalingen. Voor
de diep overtuigde godsdienstige mens moet een dergelijke behandeling, hoe goed
zij ook bedoeld is, eigenlijk diep grievend zijn: hij wordt niet au sérieux genomen
in datgene wat voor hem juist het allerbelangrijkste in zijn leven is.
De positieve verdraagzaamheid moet derhalve logischerwijze voeren naar een
verhouding waarin de godsdienstige mens achting vindt voor zijn overtuiging zelf,
en daarmee ontstaat de noodzaak van de oecumenische ontmoeting. De achting die
hier aan de godsdienstige opvattingen van de andersdenkende ten deel valt, heeft
haar uitgangspunt in de achting die de andersdenkende als mens geniet: diens
overtuiging wordt au sérieux genomen omdat zij die van een medemens is. Maar
deze achting stijgt uit boven het maatschappelijk respect dat door de verdraagzaamheid
verzekerd wordt. Het feit dat het gaat om de overtuiging van een medemens die
achting verdient, voert tot de consequentie dat men tot achting voor de godsdienstige
overtuiging die hij heeft, tracht te komen.
Het oecumenisch contact dat zo ontstaat is heel iets anders dan de poging om de
ander te bekeren of om te komen tot een formule die alle verschillen nivelleert. Aan
beide zijden gaat men van de veronderstelling uit dat de ander Gods wil probeert te
verstaan en in feite ook authentiek godsdienstige waarden heeft - het woord ‘ketter’
raakt in onbruik. Men ziet de ontmoeting met de andersdenkende als een mogelijkheid
tot verrijking der eigen godsdienstigheid en als een weg die op de duur, doordat zich
de volheid van de godsdienstige rijkdom kan openbaren, tot godsdienstige eenheid
kan voeren.
Hiermee is echter tevens gezegd dat het oecumenisme, evenals de
verdraagzaamheid, zijn grenzen heeft. Het dreigt een belachelijke vertoning te worden
als het tot een ernstig gesprek voert met godsdienstige bewegingen of sekten, waarvan
duidelijk is dat zij als ongezonde uitwassen beschouwd moeten worden. De liefde
voor de waarheid, die de basis van het oecumenisch contact moet vormen, eist dat
men niet alle opvattingen op een lijn stelt en meer en minder waarheid durft
onderscheiden. Waar dit niet meer gebeurt, en eigenlijk ieder idee van een algemeen
geldige waarheid losgelaten wordt, verliest het oecumenisch gesprek zijn
godsdienstige zin. Oecumenisch contact heeft bovendien slechts zin waar het plaats
vindt tussen mensen die in staat zijn ernstig naar een antwoord op de diepste
levensvragen te zoeken. Het
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kan slechts voeren tot godsdienstig relativisme en indifferentisme als mensen die
zonder eigen goed gevormde mening zijn, eraan deel gaan nemen. Daarmee wil niet
gezegd zijn dat het oecumenisch gesprek slechts een zaak zou zijn voor theologen
of dat ongelovigen ervan uitgesloten zouden moeten worden. Het gaat er slechts om
dat een oecumenisch gesprek pas vruchtbaar wordt als het gevoerd wordt door mensen
die een overtuiging hebben, mensen voor wie deze overtuiging iets waard is en die
haar kunnen verantwoorden.
Het oecumenisch gesprek, dat door de ontwikkeling der menselijke verhoudingen
geëist wordt, houdt, daarover kan geen twijfel bestaan, zeker de mogelijkheid in tot
een verrijking van ons godsdienstig leven. Maar daarvoor is noodzakelijk dat de
grenzen ervan in het oog gehouden worden. Het gesprek tussen aanhangers van
verschillende godsdiensten kan slechts dan vruchtbaar blijven als allen pogen de
volle rijkdom van hun overtuiging tot zijn recht te laten komen. Dat echter
veronderstelt dat godsdienstige ‘promiscuïteit’ vermeden wordt en iedere
godsdienstige groep vóór alles bezorgd blijft om zijn eigen godsdienstige waarde te
cultiveren. Waar dit niet gebeurt, dreigt de godsdienst, zoals dat vaak in de Verenigde
Saten het geval is, door het sociale leven geabsorbeerd te worden en tot de rang van
sociale factor gedegradeerd te worden. Oecumenisme is niet de alles-beheersende
formule voor de godsdienstige verhoudingen, maar veeleer de bekroning van een
verhouding waarin ook verschillende andere elementen hun plaats moeten vinden.

Theologische consequenties van het oecumenisme
Een werkelijke dialoog kan slechts gevoerd worden tussen mensen die ervan overtuigd
zijn niet de volle waarheid te bezitten en hun inzicht in de ontmoeting met de
andersdenkende te kunnen verrijken. Degene die zeker is de waarheid in pacht te
hebben, kan slechts een monoloog voeren. De logische vooronderstelling van de
oecumenische ontmoeting is, dat de waarheid zich in haar volheid slechts openbaart
aan de samendenkende dialoogpartners.
Voor de katholiek wordt hiermee de vraag opgeworpen: hoe kan een dergelijke
instelling in overeenstemming gebracht worden met de kerkelijke leer dat de
Katholieke Kerk de volheid der Goddelijke openbaring heeft. Als de Kerk slechts
zichzelf hoeft te zijn om de volheid der goddelijke openbaring tot ontplooiing te
brengen en het contact met andere Kerken hierbij geen wezenlijke bijdrage hoeft te
leveren, is voor haar eigenlijk elke werkelijke dialoog onmogelijk.
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Voor de beantwoording van deze vraag is het wezenlijk dat wij er ons rekenschap
van geven dat juist de allerlaatste jaren de Kerk in haar praktische houding er niet
meer voor terugschrikt de houding van de dialoogpartner aan te nemen. Dat betekent
dat de vraag niet meer luidt of de dialoog wel mogelijk is voor de Katholieke Kerk,
maar hoe de traditionele leer der alleen zaligmakende kerk in overeenstemming
gebracht moet worden met de houding die zich in het leven der Kerk uitdrukt. Immers
het is juist in het leven der Kerk dat de H. Geest zich op de eerste plaats uitdrukt.
Omdat de Kerk haar diepste wezen moet ontdekken in het beleven van haar leven,
gaat de levende ontwikkeling steeds aan de theologische reflectie en de juridische
vormgeving vooraf1).
De herinterpretatie van het leerstuk der volle openbaring die in het bezit der Kerk
is, wordt door de praktijk zelf der Kerk geëist. Dit is uiteindelijk de zaak der
theologen, maar de theologie moet hierbij rekening houden met wat de sociologie
over de sociale implicaties van de dialoog aan het licht brengt. Als echter de theoloog
er niet aan voorbij kan, zijn reflectie over dit vraagstuk af te stemmen op wat de
socioloog onder zijn aandacht brengt, dan ligt het voor de hand dat de socioloog zijn
bijdrage voor deze herbezinning tracht te leveren. Daarom volgt hier een suggestie,
ingegeven door sociologische overwegingen, waarover ik graag het laatste woord
aan de theologen laat.
Om werkelijk dialoogpartner te zijn volstaat het niet dat de Kerk erkent dat haar
kennis van de goddelijke openbaring onvolmaakt is inzoverre de waarheid altijd
onvolmaakt uitgedrukt zal worden zolang de Kerk nog niet aan haar voleinding toe
is. Zij moet zich van een onvolmaakte kennis bewust zijn welke niet zonder de dialoog
met andere godsdiensten opgeheven kan worden. Anderzijds zal men echter als
katholiek de Katholieke Kerk in dit opzicht niet op een lijn kunnen stellen met andere
Kerken door haar dezelfde onvolmaaktheid toe te schrijven als aan de andere Kerken2).
Hoe kan men nu als katholiek datgene wat de traditionele leer der volmaakte kerk
zegt, uitdrukken op een wijze die in overeenstemming is met de onvolmaaktheid die
de Kerk door het aanvaarden van de dialoog praktisch erkent?

1) Wij citeren hier bijna letterlijk Prof. Piet Franssen S.J.; hij zegt enerzijds: ‘Indem sie ihr
Leben lebt, entdeckt die Kirche ihr tiefstes Wesen’ en anderzijds: ‘In der Kirche ist die
lebendige Entwicklung stets der theologischen Reflexion und den rechtlichen Strukturen
vorangegangen’. (Vgl. Orientierung 15. 6. 1963, p. 132 en p. 130).
2) De andersdenkende die zijn kerk als de ware kerk ziet, zal hier natuurlijk precies in
omgekeerde zin redeneren, maar dat doet aan de zaak waar het hier om gaat niets af: het gaat
erom te laten zien hoe de aanspraak van een kerk, de volle openbaring te bezitten, verzoend
kan worden met de implicaties van de oecumenische ontmoeting.
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Een oplossing lijkt ons hierin gevonden te kunnen worden dat men dit leerstuk zo
verstaat dat de Kerk wezenlijk volkomen openstaat voor de goddelijke openbaring,
en dat zij niet zoals andere religies lijdt aan een zekere geslotenheid, veroorzaakt
door een gebondenheid aan bepaalde, te particuliere, menselijke trekken.
De traditionele leer volgens welke in de Katholieke Kerk de volheid der goddelijke
openbaring te vinden is, zou dan zo verstaan moeten worden dat de Katholieke Kerk
openstaat voor alle authentieke menselijke godsdienstigheid. Ofschoon ook zij telkens
weer moeite zal hebben om werkelijk waardevolle elementen aan andere godsdiensten
te ontlenen, is hier in beginsel altijd plaats voor: de Katholieke Kerk wordt daardoor
slechts meer zichzelf.
Daartegenover zou de typische onvolmaaktheid die wij als katholieken aan andere
godsdiensten toeschrijven hierin bestaan, dat de opname van bepaalde godsdienstige
elementen hun voortbestaan in gevaar brengt of minstens tot afsplitsingen voert.
Het merkwaardige van deze formulering is, dat hieruit zou volgen dat de Katholieke
Kerk, minder dan welke andere godsdienst, het oecumenische gesprek zou hoeven
te vrezen: zij moet zich immers in staat achten al wat zich in dit gesprek als
authentieke godsdienstigheid openbaart op te nemen, terwijl verondersteld wordt dat
dit niet altijd het geval zal zijn voor andere godsdiensten.
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Taalwetten zonder effect?
Lode Claes
WAT zijn wetten zonder zeden? Deze aloude vraag staat centraal in de beoordeling
van de taalwetten welke deze zomer door het Belgische parlement zijn gestemd.
Niemand beschouwt ze als een geslaagde of definitieve regeling van de
Vlaams-Waalse verhoudingen in het land. De voorstanders ervan voeren aan dat het
de best mogelijke regeling is in de gegeven omstandigheden, maar wijzen zelf ook
op de radicale psychologische ommekeer die nodig is, indien de nieuwe wetten willen
bijdragen tot de ontspanning. Een groot gedeelte van de Vlaamse opinie wijst de
nieuwe regeling af, hoezeer men ook tracht de positieve aspecten ervan in het licht
te stellen: zij koesteren een diep wantrouwen ten opzichte van de feitelijke toepassing
van de nieuwe wet, en dit wantrouwen is al direct gevoed door eenzijdige interpretaties
van de andere kant (door de verslaggever in de Senaat) en oproepen (van ministers
en partijvoorzitters nog wel) om de uitvoering van de wet aan te passen aan de
noodwendigheden van het leven en het ‘gezond verstand’ van de Belgen, die altijd
alles wat in de wetgeving buitensporig is, vanzelf onuitgevoerd laten.
De afwezigheid van een doelmatige wisselwerking tussen wetten en zeden, tussen
instellingen en gedragingen, is een van de hoofdtrekken van het openbaar leven in
dit land zonder burgerzin of civil spirit. De tegenstanders van het overheidsingrijpen
zijn talrijker en luidruchtiger dan elders en de feiten schijnen hun dikwijls gelijk te
geven: de wetten worden ontdoken of slechts zeer gedeeltelijk toegepast. De
voorstanders van het overheidsingrijpen bouwen er daarentegen overdreven
verwachtingen op en stellen zich te weinig vragen over de voorbereiding en het effect
van nieuwe wetten of instellingen. De teleurstellingen laten niet lang op zich wachten.
Op geen enkel gebied is dit alles zo duidelijk als op dat van de taalwetgeving.
Niets is in dit opzicht tekenender dan de fameuze belofte van Koning Albert bij het
uitbreken van de oorlog van 1914: ‘gelijkheid in rechte en in feite’. In een rechtsstaat
hadden de twee laatste woorden overbodig moeten zijn. De weerstanden die toen
reeds bestonden tegen de (ontoereikende) ‘gelijkheidswetten’ maakten ze echter
noodzakelijk. Toen deze wetten in de dertiger jaren door een reeks nieuwe taalwetten
werden vervangen, verplaatste het debat zich onmiddellijk van de teksten naar de
toepassingen, en naar het raakgebied van beide, namelijk de sancties. De balans van
deze wetten
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werd reeds vaak gemaakt. Zelfs de best gesanctioneerde wet (de wet op de
rechtspraak) heeft geen volledige gelijkheid gesorteerd. De meest doelmatige wet
(de wet op het onderwijs) heeft een langzaam teruglopen van de verfransing in het
Vlaamse land bewerkt, maar hierdoor tevens een nieuwe spanning geschapen tussen
de Nederlandstalige jonge generaties en het verfranst gebleven bedrijfsleven. In de
centrale overheidsorganen zelf bleef de voorrang van het Frans bewaard. In de
Brusselse agglomeratie en hier en daar aan de taalgrens maakte de verfransing grote
vorderingen. In de mentaliteit en in de gedragingen van de franstaligen hebben deze
wetten geen verandering gebracht, integendeel: men bleef verder uitgaan van het
overwicht van de Franstalige groep in het land en van het beeld van een eentalig
Wallonië en een tweetalig Vlaanderen.
Deze globale situatie vindt men terug in alle sferen. Men kan de ‘Annuaire
Administratif’, die de samenstelling geeft van honderden administraties, parastatalen,
instellingen en organismen, opslaan op om het even welke bladzijde, vanaf het Hof
over de diplomatie en de ministeries naar het leger, de universiteiten, de banken en
de wetenschappelijke instellingen: nergens is de Vlaamse groep proportioneel
voldoende vertegenwoordigd, vaak is zijn aandeel slechts een kwart of nog minder.
Wij beklagen soms de lezer van de Vlaamse kranten: nauwelijks zijn de toestanden
in de hogere legerleiding uit de doeken gedaan, of zijn aandacht wordt gevraagd voor
de diplomatieke diensten, de universiteit van Leuven, de Antwerpse kerken, de
Nationale Bank, het Wetenschappelijk onderzoek, om van het Vlaams-Waalse
probleem op andere gebieden (de E3-autosnelweg) nog te zwijgen. En het gaat hier
niet over een systematische indoctrinatie door kranten en pressiegroepen. Iedere
Vlaming kan wat hij in deze artikelen en moties leest, in zijn dagelijkse ervaring
terugvinden. De spontane en directe reactie op deze ervaring verklaart trouwens de
aanzienlijke verbreding van de Vlaamsgezinde stroming, waarmede onvoldoende
wordt gerekend.
Er is geen ‘gelijkheid in feite’ omdat de Franstalige groep deze niet heeft gewild.
De Vlaamse vooruitgang (onder invloed van de demografische groei in economische
expansie) heeft integendeel versterkt wat Frans Van Cauwelaert in 1915 reeds noemde
‘het spontane gemeenschapsgevoel van de bevoordeligden van het stelsel’. Het
denkbeeldige gevaar voor een minorisatie van Wallonië was voor de Belgische
leidende groep een welkome aanleiding om 't werkelijke probleem weg te moffelen
en te vervangen door het probleem van de Vlaams-Waalse verhoudingen.
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Geen enkel betoog over de positieve aspecten van de nieuwe taalwetgeving kan de
twijfelende vraag wegnemen, of de nieuwe wetten in de huidige machtsverhoudingen
inderdaad zullen toegepast worden. De Franstalige groep heeft de normen die eraan
ten grondslag liggen, niet ‘geassimileerd’, niet inwendig aanvaard. Zij zullen er zich
zelfs niet uit opportuniteitsoverwegingen bij neerleggen, omdat de wijze zelf waarop
deze wet tot stand is gekomen, hen ervan overtuigd heeft dat deze opportuniteit niet
afdoende vaststaat, m.a.w. dat er geen definitieve wijziging in de machtsverhoudingen
van de twee groepen is ingetreden. Dit zal deze wetgeving grotendeels uithollen,
juist zoals dat het geval is geweest met die van dertig jaar geleden.
Misschien zullen de Franstaligen zich uit opportuniteitsoverwegingen gemakkelijker
voegen naar de nieuwe wetgeving inzake de vernederlandsing van het bedrijfsleven
in het Vlaamse land. Hier worden de wetteksten ondersteund door andere factoren
(economische groei, vernederlandsing van de jonge generatie), en het taalprobleem
is hier zo duidelijk verruimd tot een breder sociaal probleem, dat naast de Vlaamse
pressiegroepen ook de sociale, met name de vakverenigingen, tussenbeide zijn
gekomen. Een frontaal verzet is op dit punt dan ook uitgebleven; de tegenstand heeft
zich beperkt tot grondwettelijke bezwaren en aansporingen om vooral niet te veel
haast te maken met de toepassing van de wet.
De reële tweetaligheid te Brussel, welke door de nieuwe wetgeving beloofd wordt,
is al veel twijfelachtiger. Weliswaar werkt ook hier de economische groei van het
Vlaamse land door en ook het inzicht van enkelen die klaar genoeg zien om te beseffen
dat op lange termijn de eenheid van het land staat of valt met de tweetaligheid van
Brussel. Daartegenover staat het voortgezet effect van een langdurige verfransing
en een toenemende solidariteit van de Brusselse Franstaligen met Wallonië. De
tweetaligheid (maar dan van de administratieve dienst en niet van de individuele
ambtenaar) wordt slechts aanvaard met de onuitgesproken verwachting dat zij geen
afbreuk zal doen aan de verdere verfransing en zelfs over enkele nieuwe gemeenten
zal worden uitgebreid.
De Franstaligen stellen deze verfransing nog altijd voor als het gevolg van de vrije
beslissing van het gezinshoofd, de fameuze ‘père de famille’. Slechts enkele
Franstaligen zien in, dat hier evident van een sociale druk moet gesproken worden.
‘Waarom gaan de Vlamingen Frans spreken in Brussel, tenzij omdat zij de indruk
hebben dat dit beter is om daar te leven?’ vroeg Kanunnik Jacques Leclercq nog
onlangs. Waarom inderdaad? De overgang van de ene taal naar de
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andere vergt steeds grote inspanningen en slaagt nooit volledig. Kan men zich
voorstellen dat deze overgang in de regel uitsluitend uit culturele overwegingen
gebeurt, zonder tussenkomst van andere factoren? Wordt het bestaan van deze factoren
niet impliciet toegegeven als men betoogt, zoals La Libre Belgique, dat de wettelijke
stelregel gezinstaal = onderwijstaal vooral de minder gegoede Vlamingen in Brussel
zal treffen, aangezien de welgestelde Vlamingen hun kinderen in het Frans opvoeden?
Hoe evident de zelfs door Minister Larock aangevoerde pedagogische en andere
bezwaren tegen de verfransing langs het onderwijs ook zijn, en hoezeer de
Franstaligen zelf het vroegtijdig onderricht in het Nederlands op de Franstalige
scholen ook afwijzen, toch zal de taalwet op de Brusselse scholen weinig toegepast
worden.
Wat ten slotte de pariteit in de leidende administratieve functies betreft, hier heeft
het thema van de minorisatie van Wallonië en van de ‘overheersing’ van België door
de Vlamingen (de eerste-ministers, de voorzitters van Kamer en Senaat, steeds
Vlamingen: men kent het refrein) zijn dienst gedaan. Men kan moeilijk aannemen
dat het te goeder trouw uitgespeeld wordt door mensen die van de andere kant de
Vlaamse groep voortdurend aanmatigend vanuit de hoogte behandelen. De
voorstanders van de unitaire staatsstructuur hebben met deze wettelijke pariteit een
nieuwe stap gezet in het federaliseringsproces en zullen deze pariteit overigens niet
kunnen toepassen zolang er geen instellingen in het leven worden geroepen die
statutair uitmaken, wie tot ieder van de twee paritaire groepen behoort. In een unitaire
staat dienen de functies ten slotte niet paritair maar proportioneel toegewezen te
worden. In een federale staat volgt de proportionaliteit automatisch uit de splitsing
van de instellingen, op een zeer beperkt aantal functies in de gemeenschappelijke
instellingen na.
Er is veel optimisme nodig om, zoals Eerste-Minister Lefèvre, te menen dat deze
taalwetgeving het land van zijn taalobsessie zal bevrijden. Hieraan ligt trouwens de
opvatting ten grondslag, dat het zogenaamde taalprobleem een probleem is dat een
regeringsleider door arbitrage uit de wereld kan helpen, om dan als de handhaver
van 's lands eenheid de geschiedenis in te gaan. De eerste-minister kan denken dat
hij de aanval van de Vlaamse pressie-groepen heeft afgeslagen, dat hij ook bij de
zetelaanpassing en de grondwetsherziening de pressiegroepen van beide kanten wel
in toom zal kunnen houden en, steunend op het weerstandsvermogen van de unitaire
structuren, de evenwichtsoefening met succes uit zal kunnen voeren. Hiervoor is
alleen een overschatting nodig van de tactiek in de politiek en van de wetgeving in
de oplossing van fundamentele problemen. Een korte
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terugblik op de geschiedenis van de jongste taalwetgeving leert echter dat, wat ook
haar voor en tegen moge zijn, het verloop ervan zelf de kloof tussen de twee groepen
heeft verbreed. Het gaat namelijk over veel meer dan over taalregelingen.
Het Vlaamse verzet tegen de aanhechting van de zes randgemeenten was niet
ingegeven door de bekommering, welke taal voortaan op het gemeentehuis van
Sint-Genesius-Rode zou gesproken worden, maar door het beeld, het symbool, of
als men wil de mythe welke de Vlaamse gemeenschap zich van haar territoriale
integriteit heeft gevormd - zoals trouwens alle collectiviteiten uit de geografie een
symbool halen van hun bestaanswil. De actie voor de zetelaanpassing is niet gericht
op het verkrijgen van een dozijn parlementsleden meer (de parlementairen worden
meestal als de zwakste schakel in de keten beschouwd), maar nogmaals op het
symbool van de rechtmatige plaats in een unitaire structuur. Van de andere kant is
de Waalse actie voor het behoud van de Voerstreek bij Luik evenmin ingegeven door
de zorg om zes onbeduidende dorpen: ook hier spreekt het beeld van een grens, van
een Vlaamse wig tussen Luik en Nederland. Daarbij komt de wil om een nederlaag
ongedaan te maken en een traditioneel Waals (en Luiks) overwicht opnieuw te
affirmeren.
Hetzelfde geldt voor de grondwettelijke beveiliging van Wallonië tegen een
minorisatie. Deze is ofwel overbodig (iedere partij, iedere unitaire organisatie houdt
bij al haar beslissingen nu reeds rekening met deze minorisatievrees) ofwel irreëel
(geen grondwettekst kan een werkelijke machtsverschuiving tegenhouden).
De diverse bepalingen van de taalwet, en zelfs deze taalwet zelf zijn tenslotte
bijkomstig. ‘Een succesrijk verzet (tegen de regeling voor de randgemeenten) zou
vooral tot resultaat gehad hebben’, aldus de heer Hugo Schiltz, ‘aan de Franstaligen
duidelijk te maken dat een eeuw van Vlaamse toegevendheid nu definitief voorbij
was; de tweetaligheid van Brussel en de vernederlandsing van het bedrijfsleven
zouden automatisch, met sociologische wetmatigheid, gevolgd zijn uit de erkenning
van de Vlaamse beweging als machtsfactor in het openbaar leven’. Alleen deze
erkenning kan een ommekeer brengen in de houding van de Franstaligen; komt die
erkenning er niet, dan zullen zij deze taalwet van haar draagwijdte beroven, net als
de vorige.
De kern van het Vlaams-Waalse probleem is gelegen in de toenemende
psychologische spanning tussen de twee groepen; men kan dit een obsessie of een
sentimentele kwestie noemen, als men er maar niet de realiteit van ontkent of
onderschat. Men kan aan de twee groepen verschillende namen geven: volken (maar
dit is nog steeds
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taboe), socio-culturele groepen, conflict-groepen, als men maar inziet dat het conflict
dat de twee groepen verdeelt, vertakkingen heeft op vrijwel alle gebieden van het
openbaar leven. Men kan zich verheugen over de vriendschappelijke omgang van
Vlamingen en Walen individueel of bij ontmoetingen in het buitenland, als men dan
maar het onderscheid niet uit het oog verliest tussen de gedragingen van het individu
als individu en als lid van een collectiviteit. Men kan de Vlaamse of de Waalse
solidariteit als de eerste of als de stevigste beschouwen, als men deze groepsvorming
dan maar niet reduceert tot een taalaangelegenheid die door taalwetten kan ongedaan
gemaakt worden. Men kan vaststellen dat Vlaamse en Waalse federalisten het zelfs
over het federalisme niet eens worden (indien dit vanzelf ging, zou ook hun
federalisme overbodig zijn), als men maar inziet dat de twee conflictgroepen zich
aan elkaar optrekken, niet omwille van een soort complot tegen België, maar omdat
dit steeds het geval is met conflictgroepen zoals bijvoorbeeld partijen. De vraag is,
welk conflict op een bepaald ogenblik in een land domineert. Men kan tenslotte op
principiële gronden voorstander zijn van de dialoog, de verstandhouding, de
samenwerking, als men zich daarbij tenminste de vraag stelt, hoe deze samenwerking
uiteindelijk zal bereikt worden: door behoud of door verandering van de status quo,
door unitaire of federale instellingen, door ‘unité’ of ‘union’.
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Kantiek der aarden vaten
K.N. Elno
IN het huis van de verzamelaar komen de bezoekers onmiddellijk in de ban van de
schilderijen en sculpturen. Zij bewonderen en prijzen, niet helemaal zonder het besef
dat zij aldus de bezitter een beetje in hun hulde betrekken.
Maar de verzamelaar wordt er zelden door beroerd. Allen lopen achteloos de bruine
aarden vaas op de boekenkast voorbij, ook de nauwgezetten die lang naar de geringste
details van een doek staan te turen en die grafische bladen lezen gelijk ingewikkeld
geheimschrift. Niemand gunt zich de vaas. De gastheer weet beleefd te blijven. Zijn
voorkomende glimlach houdt hij strak gespannen over de rimpels van ontgoocheling
en ergernis; en het moeten luciede ogen zijn die op zijn pupillen de ijle glimpen van
misprijzen bespeuren.
Zulke ogen zouden echter ook stilhouden bij de vaas. Een vicieuze cirkel dus, zegt
u, - inderdaad, maar één die een kostbare kern omsluit. De ogen die in medemensen
binnendringen, met genegen aandacht voor het wezenlijke, zijn organen van de
verwonderde vraagstelling waarin alle menselijkheid kan worden samengevat. Hun
verkenningsdrang reikt ook naar de dingen, omdat verwondering over het leven maar
half is als ze met de dingen geen rekening houdt. De vreugde om de raadselen waaraan wij ons recht houden - wordt eerst totaal indien ze ook blijheid bevat over
de aanwezigheid van de voorwerpen die de mens heeft ‘kunnen’ maken. Zijn ze niet
de zichtbaarwording, buiten hemzelf, van zijn bestaan? Deelhebbend in het bestaan,
verlenen ze er ook uitdrukking aan.
Daarom twijfelt de verzamelaar aan de waarachtigheid van de aandrift waaruit de
gasten naar de schilderijen en sculpturen gaan, rakelings en ongeraakt langs de bruine
aarden vaas heen. Zij zijn niet op ontdekkingsreis. Zij komen, vastgesnoerd in een
mechanisch cultuurpatroon, iets consumeren dat zij in troosteloos gewoontedenken
van zijn diepere zin hebben losgeweekt. Iets wat zij ‘kunst’ noemen. Waarbij het
merkwaardigste nog wel is, dat zij het in hun dagen - maar vooral avonden - niet
meer kunnen missen.
Hoe zouden zij de toegang kunnen veroveren tot het mirakuleuze binnenste van
het geschilderde en gebeeldhouwde, als het hun ontgaat dat er een aarden vaas staat
die alles te bieden heeft waarnaar wij op weg kunnen zijn?
Voor de haastigen, de tevreden leden van de vooruitgangsclub en de
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automatische kennisvergaarders is er niets weggelegd in de vaas, rond de vaas of
aan de vaas. Zij staat daar met haar op haarzelf ingestelde inneming van ruimte. Zij
is maar van aarde. Zij bergt maar holte. Zij heeft maar één kleur. Dat is, alles samen,
weinig voor wie nog niet heeft afgerekend met de overmacht van getal, gewicht en
afmeting in een wereld van daden en effecten. Weinig voor wie de schommelende
rust niet vindt bij het punt waar schamel en rijk hun betekenis hebben verloren, het
smeltpunt der versleten normen.
Als we wisten in welke graad het schilderij of beeldhouwwerk, door zijn
gevestigd-zijn als ‘ontzag-wekkende waarde’ in het maatschappelijk bestel, zich
onneembaar opstelt tussen de mens en het verscholen heil, we zouden de afstand
tussen de mens en de aarden vaas met meer mildheid kunnen meten, - wellicht zelfs
met een goedheid die even rechtvaardig is voor de vaas en haar wonder als voor de
mens en zijn falen. Want we zouden feilloze steun hebben aan de kennis van de
pseudo-sacreringen - deze zwammen op alle cultuur - waardoor de mens zich buiten
de toverkring der dingen heeft gebannen. We zouden weten wat ons belet om innig
- en samen - de eredienst van de vaas te volbrengen, een menselijk bedongen
eredienst, zo aanvaardend en onbeschroomd, dat hij de erudieten hun smaadwoord
‘fetisjisme’ in de keel doet verstijven.

Bekers, Spanje, XVe eeuw

Zulk een eredienst is een grote kans voor wie zich wijden wil aan zijn
buitenlijfelijke verten. Het is dienst aan wat ons pleegt te dienen (één witte anjer
boven het duistere sienna van de vaas), een gewillig ondergaan van wat we menen
te bezitten.
Ik tel mijn vazen, kruiken en schalen gelijk de herder zijn schapen: in de waan dat
ze mij toebehoren en te leiden zijn volgens mijn reisweg. Maar hun gemeenschap
heeft haar eigen geheime vitaliteit, waarvan ik niet de meester doch slechts de dienaar
kan zijn. Ik ben hun buit.
Ze ontvoeren me naar hun voorwereldlijke roerloosheid. In hun oneindig
samenspelende vormen leveren ze me over aan een duur die,
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vol van vragen, immer nieuwe vragen baart. Goede, uitgewogen vragen, gered uit
de kluwens van angst en overmoed, - gesinterd, getemperd en versteend in louter
boventijdelijkheid. Vragen die, vazen en schalen tegen me aanspoelend, me zeggen
dat ik leef en me, door de stabiliteit van in zichzelf voleindigde vormen, doorzeven
van heugenis aan wat vóór mij bestond en in dagen en nachten deel mocht worden
van wat ook ná mij zal bestaan.
Want dat is de goedheid van aarden vaatwerk: het laat me verdraagzaam mijn
erfenis van wetenschap, het vervreemdt me niet van mijn tijdstip, het wendt me niet
af van de toekomst - terwijl het me ononderbroken oertijdelijk bevangt, tarraloos
primitief doet zijn en middelpuntvliedend gebonden houdt aan de huivering waarin
een vader is vrijgekomen uit zijn aarde.
Zouden de duizenden in het cultuurinstituut hoog gerangschikte schilderijen
vermogen wat de juiste vaas doet: het ontluikend gebaar van het nooddruftige leven
bestendigen, de voorschemering van een tot bewustzijn komend mensdom
concretiseren? En zij onthult zulks, direct en onschuldig, zonder enige bijbedoeling
zich inlijvend in de zoekbaan van onze blik en zich aanvlijend tegen de parabolen
van onze handen. Daartoe is het stilistisch bepaalde schilderij of beeldhouwwerk meer door culturele conventies gemotiveerd en onvrijer in nationale of etnische
complexen ingeschreven - slechts zelden in staat. Het is de prille verbazing van de
mens over zijn bestaan al ontgroeid.
Misschien ontwierp de eerste verfstreep op de grotwand reeds de wegensplitsing
waarlangs de mens natuur én toevoeging-aan-natuur tracht te zijn en ligt de lemen
pot, hem uit een kleverige rivierwal geschonken, nog veilig geborgen in de bedding
van een vanzelfsprekende samenhorigheid van leven en aarde?
Aarden vaatwerk galmt van zinnigste leven, - het is matrijs van menselijk gevangen
eeuwigheid.

Faënza, circa 1500

Niets van al wat we gemaakt hebben, geeft zo aandoenlijk en ootmoedig het beeld
te zien van onze uit lichaam en geest geboren houdin-
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gen, bewegingen en gebaren. Stellig, keramische stoop- en kom- en flesvormen zijn
onthutsende gepetrificeerde menselijkheid. Er zijn steile vazen die onze verticale
moed en platte schotels die onze verpletterdheid of onze zieltoging nabije
onderwerping aan de zwaartekracht in onveranderlijke tastbaarheid oproepen. Eens
zag ik een wijde kom, donker en warm, die niets dan schoot was, - ontvangenis,
beschutting, broeding, gave.
Grijnzen en krampen, zaligheden en stuurse stugheden of besefloze vleselijkheden
van duizenderlei aard hebben hun ijking gekregen in gebakken vaatvormen uit alle
tijden en landen. Liefelijk schertsende en gegriefd grinnikende pottenbakkers hebben
- gebogen over hun draaischijf, de vingers masserend in de vettige klei - gegluurd
naar dikbuikige zelfvoldaanheid, staakmagere verwaandheid en spitse geniepigheid,
en ze beoordeeld, gekalibreerd en ter verharding in het vuur geschoven. En vaak
hebben zij het allemaal voor ons vertederend en beminnenswaardig doen worden.
En we mogen dat alles in dankbare handen nemen.
Ja, aarden vaten zijn getuigenissen, - fysio-plastisch, ideo-plastisch. Getuigenissen
van hun maker en zijn levenskring. Ze zijn een in draaiingen, knedingen en brandingen
uitgezongen comédie humaine, - ontelbare kannen en kruiken en schalen komen op
me toe als evenvele vereeuwigingen van heerlijke en deerniswekkende menselijkheid.
Nadat ik op een avond (haardvuur, slapende kinderen, breiende vrouw) de
pauwpaarse vaas naast de groengele had geplaatst - ik meende het achteloos te doen
doch er was een bezinnen bezig buiten mijn hersenen -, merkte ik dat de ene man
was en de andere vrouw. Hij droeg zijn ongedurigheid als een lauwerkrans en hij
speelde zijn ernst naar achting toe. De manier waarop hij zich op zijn standring
verhief, was niet vrij van aanmatiging, dat kon ik aflezen uit de drang in zijn
schouderbreedte die voorwendde het zonder de basis te kunnen stellen. Verdroomd
en beurs legde zij naast zijn pezigheid haar geconcentreerde welving, ingetoomd
geluk, trage belevenis, bedwelmd spelen met weigering en bereidheid, verzinking
in een draaikolk van immanentie. Gaf de klamme schimmering op haar matte huid
enig antwoord aan de metalen zekerheid van zijn hoge glanzing? Men had willen
weten of er voldoende mogelijkheden waren tussen beiden, of ze wel gepaard mochten
worden in deze toevallige ruimte. Hem haalde ik uit Brugge, haar vond ik in een
bergdorp.
Da capo. Zo wonderbaar en belangrijk is het, dat er tautologisch over moet gesproken
worden:

Streven. Jaargang 17

*1

Grès-werk, Sieburg, 1450
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*2

Groengeglazuurde kruik, China, circa 1100

Sung-vaas, bruin-zwart glazuur
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Schaaltje
Samarkand IXe-Xe eeuw
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*3

Schenkbak, Shino, XVIIIe eeuw

Precolumbiaanse pot. Costa Rica
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Kruik van Pablo Picasso

Mexicaanse volkskunst, XXe eeuw
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*4

Aardewerk van Raija Tuumi, Helsinki

Vaas van Bontjes van Beek, Hamburg
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Fles van Rogier van de Weghe, Amphora, Brugge
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Een overvloed van toestanden en gesticulatie waardoor mensen zich aan de continuïteit
en veredeling des levens hebben gegeven, werd in het verloop der eeuwen keramisch
geïnventariseerd. Alsof iedere daad van vitale bevestiging haar versteend bewijsstuk
wilde nalaten. De schep werd schaal en de dronk werd kom. Verzameling van water,
wijn, zaden en kruiden werd vat en kan, geut en teug vroegen om een tuit en de greep
van vingers en palm verwierf zijn universeel herkenbare immobiliteit in vatsel, oor
en steel.

Twee Romeinse aarden vaten, IIe-IIIe eeuw Rechts, Rijnse Bartmannskruik, XVIIe-XVIIIe eeuw

Ver van willekeurig heeft de taal de humane lichamelijkheid van het vaatwerk
waargemaakt in de woorden waarmee we zijn organische geledingen benoemen:
hals, voet, borst, buik, gietlip, oor, ziel. En dat zijn dan nog maar de stoffelijke
verbindingstekenen van een zich in diepe geheimheid koesterende
wezensverwantschap: door eindeloze rapsodieën van gedragingen, samenwerkingen,
kultussen en vervoeringen is het aardewerk vermenselijkt geworden en in de lemen
recipiëntvormen valt de mens existentieel altijd op zichzelf terug. Deze vormen
verzinnebeelden onze vrijheid en onze begrensdheid; ze dwingen ons, hen bekijkend,
steeds opnieuw tot de wederontdekking van ons zelf.
Zo kon de verleiding tot uiterlijk antropomorfische (naast zoömorfische)
vertolkingen van kruiken en kroezen bezwaarlijk ontweken worden. Deze zwakheid
is van alle tijden en rassen: van de Precolumbianen tot Picasso, van de Atheense
kerameus die zijn rhytons fantaseerde, tot de Rijnlandse simpelen die zich verlustigden
in hun baardman-kannetjes. Men begrijpt deze bezwijking voor de anecdotische
vormsuggesties, - een kop en een lijf kunnen hol zijn, armen kunnen zich uitnodigend
krommen en twee benen kunnen pal verzuilen. Maar het blijft een zwakheid, alle
boetseervaardigheid, onthullende bespiedingen en guitige insinuaties ten spijt, want
het antropomorfisme van de aarden pot is van een meer intrinsieke beeldingsorde.
De verschijning van de pot is een autonome entiteit. Ze is endogeen, - en nog wel
in de mate waarin ze de fundamentele trekken van de
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menselijke gestalte en haar bovenzinnelijk heimwee abstract bevat en laat
voortbestaan in dat twijfelzware èn hoopgevende raakgebied tussen geest en materie
waar alle kansen ongehavend te wachten liggen. Daar, in die zone die geen breedte
heeft en geen lijn is, kunnen de fijnste mengsels van innerlijke en uiterlijke
bewogenheid keramisch gedenk-tekenen worden.
Het is onvergetelijk bewezen, onaantastbaar voor de tijden en hun geslachten
vastgelegd. Heel de ingetogenheid van de theeceremonie is gestold in chawan, chaïre
en mizusashi. Roetzwarte Afrikaanse kommen blijven nazinderen van het labeur, de
zorg en de blijdschap van maniok-vijzelende moeders. Meer dan door Vermeer of
de Hooch werd de Hollandse binnenhuiselijkheid (en haar onverstoorbare trots op
een aan kosmische wijdte ontrukt territorium) vereeuwigd in de preutse,
juffertjesachtige Jacobakruikjes. Er zal uit de bruinrode Chimu-terracotta's nog
wetenschap gepuurd worden over de eschatologische verschrikkingen waarin Indianen
hun vermorzeling hebben tegemoetgedanst. Sung-celadon ademt op de deining tussen
hedonisme en ascese. De ‘Platoonse idee’ - haar soms vervelende, hiëratische
beslistheid - is lapidair aanwezig in amphora's, hydria's en peliké's. Ik vind de vaderen
terug in de blauw-en-grijze dorpsheid van Keulse zoutvaten en melkstopen en begroet
het vriendelijk verlangen naar gewoonheid in de eenvoudige tafelserviezen van onze
jaren.
In al deze vormen zijn tuchtvolle dagelijksheid en het avontuur der
zelfoverschrijding samengesmolten, juist vermaagschapt. Zulks is in aardewerk
mogelijk zolang het op een of andere wijze een herinnering aan zijn primaire
gebruikszin bewaart. De dorado's liggen heel dicht bij huis verborgen, extase kan
ieder ogenblik openbarsten uit de verrichtingen van alledag. De kunst van de
pottenbakker hoedt dit mysterie in weerwil van 's mensen ongeloof en
onverschilligheid.
Vele vazen demonstreren hun antropomorfisch karakter ook door de onbewimpelde
erotiek van hun vorm. Hun door rand en bodem belijnde ronding is principieel op
inkeer gericht, maar dit sluit de verlokking van handen en visuele omhelzing niet uit
en het belet niet dat er roep hangt tussen hun lijven. Het kan gebeuren dat
groot-menselijke aandacht twee vazen naar elkaar toeschuivend ze in hun
ontmoetingsbehoefte betrapt en met de vraag der oorbaarheid gaat kampen zonder
de saamgevoegden te durven scheiden.
Ons lot, onze doem en ons verrijzen werden beeld - dus steun - in deze vormen.
We moeten ze teder bejegenen.
Teder, ook al, omdat ze breekbaar zijn. Voortdurend bedreigen ze hun ruimte met
hun ongeboren scherven, deze tartingen van het nood-
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lot die onzichtbaar in hun wezen ingetekend liggen. Verschansen ze zich in hun
kwetsbaarheid en stemmen ze zich daardoor af op onze hoogste registers?

Schaal, Sari, Perzië, Xe-XIe eeuw

Een hele uitrusting uit andere materialen, uit koper, goud, tin, staal, hout, zilver
en riet, begeleidt ons: lepel, kelk, nap, korf, emmer, beker, pul, - en ook hùn vormen
beschrijven alle de reisverhalen van onze gestiek en van ons lichamelijk streven naar
verheviging, leuning, doeltreffendheid en rust. Maar geen enkele daarvan houdt ons
zo wakker voor de broosheid van ons bezig-zijn als de aarden, gedraaide, gedroogde
en gebakken vorm, - geen enkele waarschuwt ons zo fijn zinspelend voor de
gruizelementen waarin onze gebaren hun einde zullen vinden. Glas, te ver aan onze
materialiteit ontheven, te zeer tot vlucht uit menselijk donker geneigd, belooft eerder
de uitersten ‘licht’ of ‘bloedige wonden’; het schuift een wand van pijn tussen denken
en sterven. Aardewerk is zinnelijker, barmhartiger.
Zou het een zoet-genietende uitdaging van zijn nirwana zijn - een zelfkwellend
proeven van zijn besef van nietigheid - dat de Aziaat zich deed verliezen in het
eindeloze rag van zijn gecraqueleerde glazuren? De meest verrassende netwerken
van barstlijntjes heeft hij uitgeschreven in de opperhuid van zijn potten, soms grillig
als ontembare zenuwtrekjes, dan met de majestatische zekerheid van een nervenbouw
die stoute nadering tot explosie in evenwicht houdt, vaak zomaar als een melancholiek
rimpeltjesverslag - in grijzig kruipende wriemeling - over zijn doelloze berusting en
meteorietisch geïsoleerde ikheid.
Wij, in het Westen, vandaag, schuwen veelal het zich vermeien in dit naar grint
en pulver gerichte barstjesspel. Het komt niet helemaal onder zijn perversiteit uit, het laat ons te veel vermoeden dat goocheltoeren met allusies tuimelingen kunnen
worden naar afgronden van onontginbaarheid.
De gebogen lemen wand, poreus of door een vlies beschermd, volstaat. Aan het
beminnend oog en de delicate vingertoppen geeft hij het
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kruimelig geheim van zijn moleculaire volmaaktheid prijs - deze onontbeerlijke
zwakheid van zijn sterkte - en vertelt hij dat zijn viriel bewustzijn het niet kan stellen
zonder vrouwelijke substanties.
Naar deze vergankelijkheid tast ik, met duim en vingers, uitvragend, beamend om
de weerstanden in overgave om te zetten en aandringend om het laatste beloken
wonder te ontsluiten. En waar de vormvernauwing van lijf naar hals de
grijpend-haptische verkenning belet en de binnenholte zich onbereikbaar onttrekt
aan de vanglust der tentakels, moet het oog de taak overnemen. Leven en liefde
kunnen tot springvloed wassen in een oogappel. Het wordt een overstromend kijken
dat eigen-machtig een weten wordt: door de glazuurlaag heen meet het de al of niet
constante dikte van de potscherf, haar uit schilfers en schubben gekristalliseerde
densiteit of haar opake streving naar de structurele ongeëvenaardheid van eierschalen.
Tenslotte blijft er de loutere handoplegging. Een wijdend aanraken van de
buitenwand. Een begenadigde ontmoeting van koel glazuur en gedynamiseerde huid,
waarin het geruisloze gesprek, de geluidloze duozang, kennis en begrijpen wordt.
Kennis van in vaatwerk beeldgeworden breekbaarheid, begrijpen van in vaatwerk
beeld-geworden zin.
Om deze wijsheid te veroveren heeft de mens niet gewacht op de systemen der
Avondlandse cerebraliteit. Als na drie jaren van initiatie de man-geworden knapen
der Dan uit het oerwoud terugkeren en één der hunnen dood hebben achtergelaten,
melden zij het verlies woordenloos. De ouders van de dode vinden vóór hun hut een
gebroken schotel.
Als Jean-Baptiste Greuze de wereld van la cruche cassée met de binnensporige
deerne met het pruimenmondje ten tonele voert, wordt het een gescleroseerd fait
divers, een geciviliseerde niemendal.

Geglazuurde stenen pot, China, IIIe eeuw v.C.

Waarom zijn er geen keramische miskelken?
Het Concilie van Reims, 803, schaft de glazen kelk af omdat hij breekbaar is. Of
omdat glas een eigen, onberekenbare luchthartigheid volgt en twinkelend de wijn
van ernst verwijderd houdt?
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Keramiek is niet frivool, - er liggen cellotonen geronnen in haar vreugde. De zwaarte
der aarde is er nooit helemaal uit verdreven.

Protokorintisch, VIIIe eeuw v.C.

Des te meer moeten we de kans van deze materie op vergoddelijking prijzen, haar
drang om te worden opgenomen in het ritme van de grote pendelslag die atomen,
sterren en beschavingen doortrilt. Ze wil in de zielen der schouwenden binnenglijden,
haar bestemming is onstoffelijk.
Dat verraadt ze aan haar grens: in het vlies waarlangs ze zichzelf wil verlaten door
kleur te zijn (dat is: in licht gezwachtelde, aanwezig wordende structuur) om langs
de netvliezen binnen te dringen in mensen. Daar bereikt ze haar zelfontsluiting voor
de sublimering die mensen en dingen heenvoert over de bedroeving der
vergankelijkheid.
Het glazuur is het membraan waarin de klei haar recht op spiritualisering uitspreekt:
monochroom, maar met een wemeling van tinten, of bont als een synthese van alle
regenbogen der tijden (en als een wetenschap dus van alle iriseringen die nog op til
zijn), of in een wellust van lekken die, stilgeworden, nagenieten van hun vloeiing.
Het is het wonderwerk van al de mogelijkheden tussen matte geborgenheid en
glinsterende zwijmel, tussen tanige schraalte en spectrale overvloed, - het tussen zin
en verbijstering gespannen net der kleuren. In aders uitgerekt, in stippen
neergedruppeld, getijgerd, gekwispeld, gesatineerd; bestorven in tatoeages die
bewijzen dat chromatische stilstand opperste roering, durend wisselen is.
Uit die slierten en kladden culmineerde vroeger, door een onbevreesde hand geleid,
de kleur tot het stellige teken dat we ‘ornament’ noemen. Geen tooiend aggregaat,
geen exogene opsmuk, maar de uitboezemende veraanschouwelijking van de
innerlijke, uit stof en beweging geopenbaarde vormwaarheid en onverbeterlijk
ingeboren in de gestalte als het positieve spoor van de wil der vingers, gereedschappen
en materiën. Het ultieme teken van de hunkeringen der pottenbakkers en hun
levensgezellen, onsterfelijk geworden in de voorhistorische Pan-Shan-kruiken, in de
schaaltjes uit Perzië en Samarkand, de vazen van Kenzan en Ninseï, de Antwerpse
zalfpotjes van plateel.

Streven. Jaargang 17

30
En de geleerden - ach, de kurkdroge weters - beweren dat het ornament, deze jubel,
in het technisch-industriële tijdperk niet meer aan de aardewerker vergund is.
Gemechaniseerd maken - en gebruiken - zou een hele mensheid, incluis haar
handwerkmanschap, vervreemden van de ornamentale luister, immuniseren voor de
magie der zinnebeeldigheid? Dat wordt zeker bevestigd door de eigenheid van onze
technische goederen (die ‘clean’ zijn), door het epileptische of karakterloze van
‘moderne’ decoraties. En niet minder door de grote hedendaagse keramisten, die
zich zuinig tot de effen glazuring beperken of ten hoogste wat varianten wagen op
de hazenpels- of patrijzenoogemails der Chinezen of een enkele keer een vleugje
van een ornament aandurven, maar dan erg Koreaans of als een verre weergalm van
Japanse calligrafie en bijna altijd omfloerst door de tengerheid van weifelzucht en
onbestemde hoop.
Toch zou het kunnen dat deze bevestiging slechts schijn is. Misschien is die
onmacht tot ornament-schepping niets anders als een symptoom van onze worsteling
om de serie-matige produkten van onze machinale, georganiseerde arbeid te integreren
in onze menselijkheid? Misschien verwerven we - eenmaal onze zekerheid tegenover
onze apparatuur heroverd - dat evenwicht, die staat van voortdurende innerlijke
bevrijding waaruit de ornamenten en symbolen ongedwongen en willig opbloeien?
Want ze zijn verheerlijking van het leven, zoals dans en spel, en evenzeer zijn ze
bekroning, apotheose van de geheime, in mensen werkzame ritmiek.
Ook de aarden vaten behouden hun sacramentale kans.

Mochina, 400-800 n.C.

Hier ligt een taak. Het polair gesprek tussen mens en aardewerk kan met geestelijke
intensifiëring, ethische verdieping beloond worden. Zichzelf immer opnieuw doorheen
de vazen en schalen willen ‘wekken’, zich eraan wijden. Geloven dat de potten en
kruiken de mens kunnen toespreken, gelijk ze Omar Ibn Khayyam toeriepen: ‘Wer
ist der Töpfer, bitte, wer der Topf?’ en beseffen dat we naar het triomfantelijke
ogenblik moeten waarin we het antwoord niet meer behoeven.
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Het kernstopverdrag
Moskou 5 augustus 1963
Paul Ruys S.J.
HET eerste kernwapen dat in een oorlog gebruikt werd, de uranium 235-bom (the
thin boy), die op 6 augustus 1945 boven Hiroshima ontplofte, was een onbeproefd
tuig, dat de wereld nog voor het einde van de oorlog hals over kop in een nieuwe
wapenwedloop wierp. Nu, achttien jaar later, nu er vier grote mogendheden zijn die
over kernwapens beschikken en er 500 kernontploffingen hebben plaatsgehad, wordt
er een eerste, bescheiden stap gezet om dit ongehoorde vernielingsvermogen onder
de controle te brengen van de menselijke redelijkheid en het geweten. Het
kernstopverdrag van 5 augustus 1963 is geen akt van ontwapening, maar van
bewapeningsbeheersing. De mens neemt weer de heerschappij in handen over iets
wat hij als een domme, onbeheersbare kracht was gaan beschouwen. Het is in dat
perspectief dat de voorgeschiedenis, de inhoud en de draagwijdte van dit verdrag
moeten worden onderzocht.

Voorgeschiedenis
Een ware ontwapeningspolitiek streeft ernaar, de bewapening der Staten zo te
verminderen, te beperken en te reglementeren, dat het volume van het geweld dat in
een oorlog kan gebruikt worden, zo drastisch wordt ingeperkt, dat een oorlog zoniet
onmogelijk, dan toch zinloos wordt. Staten en volkeren kunnen dan vrede en veiligheid
vinden in een wapenvrije wereld. Al wordt zulk een politiek door alle mogendheden
openlijk beleden, nooit werd zij met enige vastberadenheid of logica uitgebouwd.
De wereld waarin wij leven, is niet zulk een wapenvrije droomwereld. Ze is
integendeel oververzadigd van wapens, wij leven in een vrede van wederzijdse
afschrikking. Het vernielingsvermogen dat op dit ogenblik door de Verenigde Staten
onder de vorm van kernladingen is opgestapeld, bedraagt ongeveer 70.000 megaton,
d.i. een explosievermogen van 70 miljard ton TNT. Daarvan kunnen de V.S. met
vliegtuigen en raketten nagenoeg 20.000 megaton ineens vervoeren. Als men weet
dat 28 megaton volstaan om de 370 vitale agglomeraties (140 miljoen inwoners) van
het Chinese en het Sowjet-blok te vernietigen, is de Amerikaanse kernvoorraad 700
maal te groot. Verliest Amerika, b.v. door een verrassingsaanval, 30% van zijn
potentieel, dan blijft de voorraad nog 500 maal te groot. Zelfs als wij aannemen dat
deze cijfers, door de Franse generaal Gallois aan de Amerikaanse publicist Seymour
Melman ontleend, schromelijk overdreven zijn, en ons houden aan een voorzichtiger
raming van 30 à 40.000 megaton, dan blijft het nog waar dat Amerika over een
kernarsenaal beschikt dat het in staat stelt zijn eventuele vijand in een oorlog te
vernietigen en nog eens te vernietigen (Kill and Overkill, naar de titel van het jongste
boek van Ralph Lapp). Volgens westerse schattingen beschikken de Sowjets over
een potentieel dat 40% van het Amerikaanse en Engelse samen bedraagt. Gezien de
concentratie van de bevolking in
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de Westerse landen volstaat dit vermogen om het maatschappelijk weefsel van het
‘kapitalistische’ werelddeel aan flarden te rijten.
De eerste verschijnselen van deze nucleaire oververzadiging doen zich voor in
1954. Op het ogenblik dat zowel in Rusland als in Amerika de produktie van
splijtstoffen de omvang en het ritme van een groot-industrie aanneemt en dat met de
ontdekking van de waterstombom het ontploffingsvermogen van de kernwapens
duizendmaal groter wordt tegen een verminderde behoefte aan splijtstof, beginnen
de bewapeningsdeskundigen te wanhopen aan de mogelijkheid ooit nog een zinvolle
ontwapeningspolitiek te kunnen voeren. Gezien de verspreiding van de splijtstoffen
zowel in Rusland als in Amerika zijn de mogelijkheid en de premie voor heling zo
groot geworden, dat de eisen van de nationale veiligheid niet meer toelaten een
politiek van volledige nucleaire ontwapening in overweging te nemen. Anderzijds
komen beide partijen tot het besef dat een onbeperkte wedloop naar kernwapens tot
een fatale botsing kan leiden die een collectieve zelfmoord zou betekenen. Als
ontwapening niet meer mogelijk is, is het dan niet mogelijk tot een verstandhouding
te komen inzake een beheersing van de bewapening, arms control?
Zoals Raymond Aron ze omschrijft, streeft deze arms control naar een
landsverdediging die iedere Staat en allen samen een maximum aan veiligheid
verzekert tegenover iedere aggressie. Bewapening en ontwapening gaan in zulk een
politiek hand in hand; het doel is, de beheersing van de vernielingsmiddelen. Een
merkwaardig voorbeeld van deze denkwijze vindt men in de uitnodiging welke de
Amerikaanse Secretaris van Defensie, McNamara, in juni 1962 en in januari 1963
tot de Russen richtte, om hun lanceerbasissen voor lange-afstandsraketten onkwetsbaar
te maken, zoals de Amerikanen op dat ogenblik begonnen te doen. Indien beide
rivalen over een onkwetsbaar arsenaal van vergeldingswapens beschikten, zouden
zij beiden aan de verleiding kunnen weerstaan, eerst toe te slaan met wapens die
alleen nuttig zijn in een verrassings- of preventieve aanval. Kennedy's ergernis over
de Russische raketten op Cuba en daarna zijn beslissing, de kwetsbare Amerikaanse
raketbasissen in Turkije, Italië en Engeland te ontmantelen, beantwoordden aan een
gelijksoortige gedachtengang. In hetzelfde perspectief moet ook het verdrag van de
gedeeltelijke kernstop worden gezien.
Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad voor het akkoord van Moskou bereikt
werd. Wat eraan voorafging, dient gezien te worden in het raam van de
machtswedijver tussen de Verenigde Staten en de Sowjet-Unie. De talloze voorstellen
en langdurige onderhandelingen beoogden niet alleen, de wapenwedloop af te remmen,
maar ook de politieke en militaire positie van de tegenstrever te verzwakken. Toch
bestonden de beste kansen voor een overeenkomst inzake wapenbeheersing juist op
het gebied van de kernstop. Op zichzelf was het immers mogelijk, een zelfstandige
kernstop aan te nemen, die noch aan voorafgaande noch aan gelijktijdige voorwaarden
was gebonden en die de machtsverhouding van de twee rivalen niet stoorde. Voor
eenmaal hadden beide partijen een punt gevonden voor ernstige onderhandelingen
over een wapencontrole. Zowel binnen als buiten de Verenigde Naties was de publieke
opinie gevoelig geworden voor de gevaren van radioactieve neerslag ten gevolge
van kernproeven. Nu de grote nucleaire mogendheden zich eenmaal in het raderwerk
van besprekingen en onderhandelingen hadden laten vangen, konden ze
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niet anders dan tot een overeenkomst komen. Voor een goed deel was dit toe te
schrijven aan de druk van de publieke opinie.
De idee van een kernstop als eerste zelfstandige maatregel van wapenbeheersing
werd voor het eerst naar voren gebracht door Nehru. Na de intensieve proefnemingen
met waterstofbommen die de Amerikanen in maart 1954 in het gebied van de Marshall
Eilanden hadden ondernomen, werden de gevaren van de radioactieve neerslag al te
tastbaar: er waren slachtoffers gemaakt onder de bemanning van de Japanse
vissersboot, de Lucky Dragon, en bewoners van de archipel hadden er maandenlang
letsels van ondervonden. Geërgerd en beangstigd door deze proeven en hun gevolgen,
formuleerde Nehru op 2 april 1954 voor het Indiase Parlement een voorstel, dat hij
enkele dagen later aan de UNO-Ontwapeningscommissie liet overmaken: ‘Ook als
schikkingen betreffende een onderbreking van de aanmaak en bevoorrading in
kernstoffen en wapens moeten wachten op een grondiger verstandhouding tussen de
kernmogendheden, laat ze ten minste al streven naar wat men zou kunnen noemen
een “stopakkoord” betreffende de feitelijke ontploffingen’. De Sowjet-Unie was de
eerste om zich bij dit voorstel aan te sluiten: in ernst, uit propaganda-motieven, of
omdat zij wist dat het voorstel door de Amerikanen toch niet zou aanvaard worden,
is niet met zekerheid uit te maken. Op 10 mei 1955 diende de Sowjet-afgevaardigde
in de schoot van de Subcommissie voor Ontwapening ‘als een van de eerste
maatregelen voor beperking van bewapening en verbod van atoomwapens’ het
voorstel in, houdende dat ‘de Staten die in het bezit zijn van atoom- en
waterstofbommen de verbintenis aangaan de proefnemingen met dergelijke wapens
te staken’. Toen bleek dat de Amerikaanse regering er weigerig tegenover stond,
kwamen de Russen, na meer dan acht jaar in het defensief te zijn gedrongen door
hun verwerping van het Baruch-plan voor internationaal toezicht op het atoombedrijf,
met dit voorstel opnieuw in een voordelige offensieve positie. Duidelijk omschreven
en concreet, was de idee een grote stap vooruit op de weg van de wapencontrole en
ze genoot de goedkeuring van de volkeren die ernstig bezorgd waren voor de gevaren
van de radioactieve neerslag. Getroffen door de snedigheid van de Russische
propaganda en door de oprecht beangstigde druk van de wereldopinie konden de
Westerse mogendheden hun botte weigering niet lang volhouden. Zij zouden een
verbintenis aangaan op voorwaarde dat.... Er ontstond een spel van voorwaarden en
tegenvoorwaarden, door beide partijen gesteld, de ene ter zake en de andere met
bijbedoelingen, dat het sluiten van een kernstopakkoord voor zes jaar onmogelijk
ging maken.
In de Londense besprekingen, van maart tot september 1957, stellen de Westersen
dat het stopzetten van de kernproeven gepaard moet gaan met andere
ontwapeningsmaatregelen. De aanmaak van splijtstoffen moet in de toekomst
onttrokken worden aan de bestemming van wapenproduktie en onder internationaal
toezicht worden geplaatst en er moeten doelmatige maatregelen getroffen worden
om de bestaande voorraad aan kernwapens te verminderen; het vrijgekomen
splijtmateriaal moet onder internationale controle en boekhouding beschikbaar gesteld
worden voor vreedzaam gebruik; ook de naleving van het testverbod moet onder
internationaal toezicht worden geplaatst. Van dit voorstel konden de Westersen niet
ernstig geloven dat het aanvaardbaar was voor de Sowjets. Zij hadden er immers de
substantie van het Baruch-plan opnieuw
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binnengesmokkeld, zij wisten dat de Sowjets nooit bereid zouden zijn, hun kernbedrijf
voor Westerse ogen open te leggen: - spionage, zeiden zij. - De houding van het
Westen kan worden verklaard - daarom niet goedgekeurd - door een samenloop van
omstandigheden waaronder gerekend moeten worden: de scheuring in het Westers
front veroorzaakt door de Suez-crisis, die nog niet helemaal geheeld was; de
herziening van de strategische rol van de N.A.T.O., die een uitrusting met taktische
atoomwapens voorzag welke nog in het teststadium verkeerden; de onenigheid in
Amerikaanse regeringskringen omtrent de wenselijkheid van de kernstop; de Franse
ambitie - lang voor de Gaulle's force de frappe! - om ook een kernmogendheid te
worden.
Toch was het antwoord van de Sowjets verre van geheel negatief. Op 14 juni 1957
lieten zij weten dat zij bereid waren het principe van een controle op de naleving van
een kernstopakkoord te aanvaarden. De Westersen waren nu overtuigd dat het de
Russen ernst was en dat het er nu op aan kwam de zaak aan een grondige
onderhandeling te onderwerpen. Stilzwijgend lieten de Amerikanen hun eisen varen
omtrent de ombuiging van splijtstoffen van militair naar vreedzaam gebruik en de
daarmee gepaard gaande controle. In juli en augustus 1958 kwamen in Genève
geleerden en experts bijeen om de mogelijkheid te onderzoeken ‘om de overtredingen
van een eventueel akkoord omtrent de schorsing van kernproefnemingen te
ontdekken’. Zij kwamen eenparig tot de conclusie dat zulk een controle mogelijk
was. Toen de technische moeilijkheden aldus van de baan schenen te zijn, bleef de
kernmogendheden nog slechts over, te onderzoeken of zij ook politiek bereid waren
de eerste stap te zetten op de weg van de wapenbeheersing. Zij belegden een
conferentie over het stopzetten van kernproeven, die begon op 31 oktober 1958. Het
werd een lange weg, die alle partners zwaar op de proef stelde. De vraag is, waarvoor
zij het meest bewondering verdienen: voor hun geduld of hun vindingrijkheid?
Zoals te verwachten viel, rezen de grootste moeilijkheden rond het probleem van
het toezicht op de naleving van een eventueel akkoord. De moeilijkheden waren
drieërlei: 1. de samenstelling van en de stemmingsprocedure in het controle-orgaan;
2. de bemanning van de controleposten; 3. het aantal van de jaarlijks toegelaten
inspecties ter plaatse. Deze moeilijkheden kwamen tenslotte neer op de ene grote
vraag: zal de Sowjet-Unie een echte inspectie door een internationaal organisme op
haar grondgebied toelaten? Het technisch probleem zelf concentreerde zich op de
ondergrondse proeven met geringe explosies die moeilijk te onderscheiden zijn van
aardschokken.
Amerikaanse experts waren tot de bevinding gekomen dat de ontploffing van
kernladingen met gering vermogen niet zo gemakkelijk kon worden ontdekt als de
technici van de eerste conferentie van Genève hadden beweerd. Steunde dit bezwaar
op bewezen feiten of was het een manoeuvre van het laatste uur door diegenen die
beslist tegen een kernbestand gekant waren? Feit is, dat de Eisenhower-regering de
bezwaren als een nieuw gegeven beschouwde dat nodig ter tafel moest worden
gebracht. De Amerikaanse onderhandelaars klampten zich nu nog hardnekkiger vast
aan hun eis van talrijke inspecties ter plaatse waarvan de Russen zo afkerig waren.
Om een volledige impasse te vermijden, stelde Eisenhower op 11 februari 1960 voor:
ofwel een akkoord dat alle kernproeven verbood, zowel boven- als ondergrondse,
samen met een doelmatige controle, ofwel een akkoord dat alleen de bovengrondse
proeven stopzette, zonder toezicht. Chroesjtsjef wilde dit tweede voorstel wel
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aanvaarden, op voorwaarde dat de kernmogendheden zich eenzijdig zouden verbinden
geen ondergrondse proeven meer te ondernemen.
De stellingen van de partijen waren nu zo dicht tot elkaar genaderd, er was nu zo
gesnoeid in alle voorafgaande of gelijktijdige voorwaarden, dat een overeenkomst
redelijkerwijze in het verschiet lag. Er werd zelfs een topconferentie belegd, maar
een ‘buitengebeuren’ bracht plotseling alles weer in het gedrang.
Het klimaat was enkele maanden gunstig geweest. De Sowjets hadden de eenzijdige
beslissing genomen, alle kernproeven te staken zolang de andere partij hetzelfde
wilde doen. De Amerikanen gingen daarop in, voor zolang er ‘zinvolle’
onderhandelingen konden worden gevoerd. Aldus onthielden de Grote Drie zich van
alle proeven in de luchtruimte voor een periode van 33 maanden met ingang van
eind oktober 1958. Maar toen kwam het noodlottige ‘buitengebeuren’: de Russen
haalden het U-2 vliegtuig neer. De topconferentie van Parijs werd een mislukking,
de onderhandelingen van Genève werden geschorst en op 1 september 1961 brak
een nieuwe periode aan van intensieve proeven op initiatief van de Sowjets. Het luid
protest dat in heel de wereld opging, dwong de grote mogendheden spoedig een
uitweg te zoeken uit het slop. Einde 1961 werden de besprekingen hervat in de schoot
van de Achttiennatiën-conferentie te Genève. Op 27 augustus 1962 dienden de
Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk daar de tekst in van een
ontwerp-verdrag, houdende verbod van alle proefnemingen met kernwapens zowel
in het luchtruim als onder de grond, samen met toezichtsbepalingen, en een alternatief
ontwerp dat kernproefnemingen verbood in de atmosfeer, in de buiten-atmosferische
ruimte en onder water, zonder toezichtsbepalingen. De tekst van dit laatste
ontwerp-verdrag voor een gedeeltelijke kernstop lag blijkbaar ten grondslag aan de
jongste onderhandelingen die tot de definitieve ondertekening van het verdrag van
Moskou hebben geleid.

Mogelijke bezwaren
De inhoud van dit verdrag voor een gedeeltelijke kernstop is op het eerste gezicht
vrij eenvoudig: het is opgesteld in onvoorwaardelijke vorm, zijn toepassingsgebied
schijnt duidelijk omschreven te zijn, en het schijnt te beantwoorden aan de
doelstellingen die door de partijen beleden worden. Toch laten sommige bepalingen
enkele vragen open.
Artikel I paragraaf 1 voorziet dat alle partijen de verbintenis aangaan, iedere
proefneming met kernwapens of iedere andere kernontploffing (any other nuclear
explosion) te verbieden op iedere plaats die binnen hun rechtsgebied valt: in de
atmosfeer, boven de atmosfeer, inclusief de buiten-atmosferische ruimte, en onder
water. Wat houdt de formule ‘iedere andere kernontploffing’ eigenlijk in? Als men
teruggrijpt naar het Anglo-Amerikaanse voorontwerp van augustus 1962, dan betekent
de formule, dat de partijen ook afzien van kernexplosies voor vredelievende
doeleinden (b.v. om een havenkom te graven, een mijnput open te leggen, de bedding
van een rivier te verleggen). Deze uitzondering, die voorzien was in artikel II van
het voorontwerp, wordt door het verdrag van Moskou nu blijkbaar geweerd,
waarschijnlijk omdat ze een element van toezicht stipuleerde. Maar als men refereert
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kernontploffing’ betekenen dat het gebruik van kernwapens verboden is in de oorlog.
Immers,

Streven. Jaargang 17

36
indien men het er over eens is dat proeven met kernwapens gevaarlijk zijn voor het
voortbestaan van de mensheid, moet men dan a fortiori niet aannemen dat een
kernoorlog het bestaan van de mensheid in het gedrang brengt? Op de
testban-conferentie van Genève, op 31 maart 1960, liet de Russische onderhandelaar
Zorin aan zijn Westerse partners verstaan, dat de ondertekening van een
kernstop-verdrag in de grond zou betekenen dat de verdragsluitende partijen de
verplichting op zich namen te verzaken aan het gebruik van kernwapens. Tegen zulk
een interpretatie is Kennedy opgekomen in zijn toespraak van 26 juli 1963: ‘Dit
verdrag, verklaarde hij, betekent niet het einde van de bedreiging met atoomoorlog...,
het beperkt niet het gebruik van deze wapens in tijd van oorlog’. Indien men aanneemt
dat Kennedy's interpretatie steekhoudend is, dan moet men ook inzien dat de formule
ruimte laat voor verdere Sowjet propaganda wanneer Moskou dit gewenst acht.
Een andere bepaling die verder onder de loep moet genomen worden, is paragraaf
2 van artikel I. De tekst ervan luidt, dat elk van de partijen de verbintenis aangaat
zich te onthouden, iedere proefexplosie of iedere andere kernontploffing te
veroorzaken, aan te moedigen of er op welke manier ook aan deel te nemen.
Woordelijk genomen, ontzeggen de partijen zich hiermee het recht niet, aan andere
landen, - b.v. de Verenigde Staten aan Frankrijk of de Sowjet-Unie aan China informatie, onderdelen, grondstoffen of afgewerkte bommen over te maken. Het zou
volstaan dat de leverende partij bij zulk een overdracht maatregelen treft opdat de
ontvangende partij er niet door geholpen wordt om proeven te nemen met kernwapens
of om andere kerntuigen tot ontploffing te brengen. Op zichzelf houdt het verdrag
dus geen spreidingsverbod van kernwapens in. Maar men kan zich moeilijk indenken
dat een regering die om redenen van nationale onafhankelijkheid of nationaal prestige
een zelfstandig nucleair apparaat op wil bouwen, bereid wordt gevonden in het bezit
te komen van kernwapens tegen voorwaarden die haar bewegingsvrijheid vooraf aan
banden leggen. In deze context dient men de opmerking van de Franse minister van
buitenlandse zaken, Couve de Murville, te begrijpen: ‘Dit verdrag is geen maatregel
van ontwapening, maar drijft het onderscheid op de spits dat bestaat tussen de Staten
die in het bezit zijn van kernwapens en degenen die het niet zijn’. Aldus kan deze
clausule alleen begrepen worden als de uitdrukking van de wil van de Grote Drie
om, voor zover het van hen zelf afhangt, andere landen de toegang tot hun exclusieve
club te ontzeggen en ze aldus te dwingen binnen de bestaande bloksverhoudingen
te blijven.
Naast deze bepalingen die de kern van het verdrag raken, wekken nog een drietal
andere stipulaties zorg en aandacht: 1. de omschrijving van het rechtsgebied; 2. de
procedure van toetreding; 3. de voorwaarden van opzegging.
Het verdrag stipuleert dat het testverbod moet nageleefd worden op iedere plaats
die onder de jurisdictie valt van een der partijen, ook in de buiten-atmosferische
ruimte en in volle zee (art. I. 1. a). Met deze formulering zullen vele rechtsgeleerden
het niet eens zijn. Het is immers een oude verworvenheid van het volkenrecht dat de
hoge zee niet vatbaar is voor de uitoefening van soevereiniteitsrechten. Velen
beschouwden het reeds als een overtreding van dit beginsel, dat de mogendheden
eenzijdig spergebieden afkondigden voor het houden van proeven met kernwapens
en met lange-afstandsraketten. Is het dan wel wijs, aan dit principe te tornen in een
internationale overeenkomst?
Bedenkelijker nog is de rechtstoestand van de buiten-atmosferische ruimte.
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Hier kan een rechtssituatie geschapen worden waarop later vorderingen worden
opgebouwd. De ongelukkige bewoording van de verdragstekst zou het, met een beetje
legalistische spitsvondigheid, mogelijk maken een argument te construeren waaruit
zou blijken dat de verdragsluitende partijen het eens zijn over de mogelijkheid van
soevereine toeëigening van de interplanetaire ruimte. Zulk een vordering zou in strijd
zijn met het besluit van de U.N.O. Algemene Vergadering, aanvaard op 20 december
1961, waarin aan de Staten wordt aanbevolen het beginsel te bevestigen dat ‘de
buiten-atmosferische ruimte en de hemellichamen vrij mogen worden verkend en
geëxploiteerd door alle Staten overeenkomstig het internationaal recht en dat zij niet
vatbaar zijn voor nationale toeëigening’. Op dit gebied zal de verdere
ruimteverkenning wellicht een praktijk doen ontstaan die van nabij gevolgd dient te
worden.
Met dit verdrag wijkt men bovendien af van de praktijk die wil dat een stuk alleen
wordt ondertekend door de Staten die aan de onderhandelingen deel hebben genomen.
Het verdrag van Moskou kan ondertekend worden door Staten die aan het
totstandkomen van de verdragsbepalingen part noch deel hebben gehad. Verder
voorziet de traditionele praktijk dat de toetredingsoorkonden neergelegd worden bij
de kanselarij van het land waar het verdrag ondertekend wordt. In dit geval zou het
Moskou moeten zijn. Maar het kernstopverdrag laat toe dat de ondertekenings- of
toetredingsprocedure uitgevoerd wordt hetzij te Moskou, hetzij te Washington, hetzij
te Londen, hetzij in de drie hoofdsteden tegelijk. Door het verdrag te ondertekenen
in de drie hoofdsteden, vermijden vele Staten iedere vorm van discriminatie en, wat
nog belangrijker is, bevestigen zij de uniciteit en de universaliteit van de
volkenrechtgemeenschap. Sommige staatkundige entiteiten - zoals de Duitse
Democratische Republiek die niet door het Westen erkend is - kunnen alleen in
Moskou gaan tekenen of toetreden. In het feit dat de Bondsrepubliek het verdrag in
Moskou getekend heeft naast de D.D.R., vinden de Russen en de Oost-Duitsers,
ondanks de nadrukkelijke protestverklaringen van het Westen, een vorderingsgrond
voor de erkenning van het staatkundig karakter van het bewind van Pankow.
Principieel gezien, is het nog bedenkelijker indien het aantal handtekeningen niet
identiek is in de drie hoofdsteden. Indien dit het resultaat is van de bepalingen van
het verdrag, dan hebben de auteurs de mogelijkheid geschapen om, op een juridisch
tastbare wijze, aan te tonen dat er geen universele volkenrechtsgemeenschap bestaat.
Dit kan wel de spijtige feitelijke toestand zijn, maar het Westen zou zich moeten
onthouden schikkingen te aanvaarden die deze scheiding nog benadrukken en er een
officieel karakter aan geven.
Tenslotte laat het verdrag de eenzijdige opzegging toe op gronden waarover iedere
partij discretionair oordeelt. Deze beschikking ondermijnt het wezen zelf van het
verdragsrecht. Dit recht houdt voor dat aan de werking van iedere overeenkomst die
door de gemeenschappelijke wilsuiting van de partijen tot stand is gekomen, alleen
door een nieuwe wilsovereenkomst een eind kan worden gemaakt. Het eenzijdige
opzeggingsrecht holt de draagwijdte van het verdrag zo uit en ontzenuwt dermate
zijn verplichtend karakter, dat men zich kan afvragen welk onderscheid er in wezen
bestaat tussen zulk een verdrag en een eenzijdige belofte geen proefnemingen meer
te ondernemen. Zelfs in de enige echte ontwapeningsakte die in de annalen van de
geschiedenis opgetekend staat, de Verdragen van Washington van 1921 en 1922,
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ken. Eenzijdig opzeggen was uitgesloten; als een partij meende dat het
machtsevenwicht verbroken was, mocht zij het initiatief nemen om de
verdragspartners weer samen te roepen en in gemeenschappelijk overleg het verdrag
te wijzigen.
Alleen als de Verdragspartners van Moskou gevolg geven aan hun intentieverklaring,
deze overeenkomst te beschouwen als een eerste stap op de weg naar een algemene
ontwapening, waarin eerst en vooral een doeltreffende wapenbeheersing wordt
uitgewerkt, kan men de gebeurtenissen van Moskou als een kentering in de
verhoudingen tussen Oost en West beschouwen.
Ondertussen kan men deze bescheiden maatregel wel toejuichen. De ondertekening
van dit akkoord heeft onbetwistbaar een ontspanning gebracht in de betrekkingen
tussen Oost en West. Het heeft het gevaar voor radioactieve besmetting verminderd.
Voor de eerste maal werd een stap gezet op weg naar een redelijke menselijke controle
over de kernwapenen, en dit niet alleen op het eenzijdig initiatief van één regering,
maar dank zij de samenwerking tussen de rivaliserende blokken. Er zijn aan dit
verdrag geen uitdrukkelijke politieke voorwaarden verbonden die een van de partijen
kan bevoordelen. De wapenbeheersing werd als een zelfstandig goed beschouwd en
aanvaard. Steunend op dit verdrag kunnen beide machtsgroepen nu het hoofd bieden
aan invloeden binnen hun grenzen die aansturen op een onbeperkte wapenwedloop.
Voor het Westen bestaat het gevaar dat dit verdrag als een splijtzwam werkt, omdat
het de heerschappij van de groten onderstreept tegenover de rechtmatige rechten op
medezeggenschap van de kleineren. Om dit gevaar te bezweren zou, in de schoot
van de N.A.T.O., de politieke gelijkwaardigheid van Europa en van Engeland en
Amerika beter tot uitdrukking moeten worden gebracht. De eensgezindheid van het
Westen is de voorwaarde voor zinvolle afspraken met de Sowjet-wereld. Als het
Westen één blijft in vrijheid, kan het veiliger de weg naar een ingrijpende
wapenbeheersing bewandelen, die ook voor de volkeren die onder de Sowjet
heerschappij leven, weldadig zal zijn.
Dit alles neemt niet weg dat het stopzetten van proefnemingen met kernwapens
ook niet alles is. De bom die boven Hiroshima ontplofte, was een tuig dat niet uitgetest
was.
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Het ‘aards paradijs’ in de hedendaagse theologie
dr. S. Trooster S.J.
ENIGE tijd geleden is in dit tijdschrift een hedendaagse visie op de kerkelijke
erfzondeleer gesignaleerd en van kritische kanttekeningen voorzien1). Nu is het vaak
gemakkelijk de fouten in een dergelijke nog onvoldragen poging aan te wijzen.
Gemakkelijker in ieder geval dan een meer positieve bijdrage te leveren tot een
benadering van het mysterie van de erfzonde, die rekening houdt met het huidige
evolutionistische mens- en wereldbeeld. Daarom lijkt het de moeite waard een poging
te ondernemen in de richting van een dergelijke positieve benadering van dit probleem.
Waarbij wij ons in dit essay nog willen beperken tot de voornaamste vooronderstelling
van de kerkelijke erfzondeleer: de oorspronkelijke begenadiging van de mens, die
door de eerste zonde verloren is gegaan.
Wanneer wij onze herinneringen aan vroegere godsdienstlessen raadplegen inzake
dit onderwerp, dan verschijnen daar hoogstwaarschijnlijk de stamouders van het
menselijk geslacht, Adam en Eva, levend in het ‘aards paradijs’, als hoogbegenadigde
mensen begiftigd met uitzonderlijke voorrechten naar geest en naar lichaam. Niet
alleen leven zij in de bijzondere nabijheid Gods, die wij ‘heiligmakende genade’
noemden; niet alleen zijn zij uitverkoren kinderen Gods; maar bovendien leeft in hen
de volkomen harmonie van geest en lichaam in het vrij-zijn van alle ongeregelde,
opstandige begeerlijkheid; morele integriteit die hen uiteindelijk onsterfelijk maakt.
Hiermee zijn dan alleen nog de paradijsvoorrechten genoemd, die in de traditie der
Kerk als geloofswaarheid zijn doorgegeven en bevestigd. Maar vermoedelijk weet
onze herinnering ons ook nog te vertellen van onlijdelijkheid, volmaakte kennis (S.
Thomas meent zelfs, dat Adam niet kon dwalen en zich vergissen, ‘noch inzake
datgene wat hij wist, noch ook inzake datgene wat hij niet wist’!), en meer dergelijke
gaven. Kortom, de traditionele voorstelling heeft de eerste mensen begiftigd met
hoge voorrechten vanuit de veronderstelling, dat de stamouders van het menselijk
geslacht in zich alle volmaaktheid moesten samenvatten, waarin hun nakomelingen
zouden delen2). Adam en Eva worden zo gezien als superbegaafde mensen, naar geest
en lichaam, die echter door hun zonde tot ónze menselijke conditie zijn gedegradeerd.
Het huidige evolutionistische mens- en wereldbeeld echter kan deze voorstelling
niet aanvaarden. De aanhanger van de evolutieleer kan in de oermens slechts een
uiterst primitief wezen zien, dat nog zeer sterk vergroeid moet zijn geweest met zijn
animale voorgeschiedenis. De mensheid lijkt veeleer een werkelijkheid, die slechts
langzaam in de gang der geschiedenis tot zichzelf is

1) Zie Streven, 15/2, (1962), pp. 963-966.
2) P. Smulders S.J., Het visioen van Teilhard de Chardin, Desclée De Brouwer, 1962, p. 267,
merkt op, dat deze voorstelling van meer hellenistische dan bijbelse oorsprong is.
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gekomen. Aan haar aanvang zal men naast tastende overgangsvormen typen van
mens-zijn moeten denken, die zich in hun actuele bestaansuitoefening nog maar
nauwelijks van het dierlijke kunnen losmaken. Eerst uit de latere ontwikkeling der
cultuur kunnen wij afleiden, welk een nieuw veld van mogelijkheden er in en met
de mens is opengebroken in de historie van onze wereld. Het is maar al te duidelijk,
dat in deze voorstelling van het begin der mensheid de realisering van een
‘oorspronkelijke begenadiging’ in de eerste mensen de nodige vragen oproept. Vragen
die zich momenteel vooral concentreren rond de z.g. ‘buitennatuurlijke’
paradijsvoorrechten, die in de oorspronkelijke onsterfelijkheid van de mens
culmineren.
Wij zouden namelijk voorop willen stellen, dat ook in deze moderne voorstelling
het alleszins denkbaar is, dat de eerste mensen de heiligmakende genade ontvangen
hebben. De bovennatuurlijke gave van het kindschap Gods immers is niet gebonden
aan een bepaald cultuurstadium. In ieder geval leert ons het dogma van de universele
heilswil van God, dat overal waar authentiek-menselijke religiositeit en moraliteit
gevonden wordt, de genade van Christus aanwezig en werkzaam is; hoe primitief de
godsdienstbeleving ook moge zijn. De hedendaagse probleemstelling ontstaat dus
vooral, wanneer sprake is van de ‘buitennatuurlijke’ paradijsvoorrechten; en wordt
in de meest recente literatuur met name toegespitst op de gave der oorspronkelijke
onsterfelijkheid. Het lijkt interessant enige pogingen te bestuderen, die de leer der
Kerk in deze hebben trachten in te voegen in de hedendaagse wetenschappelijke
voorstelling van de primitieve mens.

Oorspronkelijke onsterfelijkheid en evolutie
R. Troisfontaines S.J.3) gaat uit van de stelling, dat het sterven van de mens
onontkoombare voorwaarde is voor de biologische evolutie. De evolutie, waarvan
het feit vast staat - zo redeneert hij -, is niet denkbaar zonder de dood; bij
onsterfelijkheid immers zou de ontwikkeling vanzelf teniet gedaan zijn door het
teveel aan mensen. Ja, het leven - en zeker de ontwikkeling ervan - is niet denkbaar
tenzij bij de gratie van het sterven der individuen. De natuur van de mens moet dus
wezenlijk en noodzakelijk sterfelijk zijn. Daar nu de genade de natuur niet vernietigt,
kan de genade der oorspronkelijke ‘onsterfelijkheid’ niet zonder meer betekenen,
dat de mens in die toestand niet gestorven zou zijn; maar alleen dat hij in een
fundamenteel andere verhouding tot de dood heeft gestaan.
Hoe moeten wij ons dan dit ‘sterven’ in de oorspronkelijke genadestaat indenken?
Om dit duidelijk te maken wijst Troisfontaines op de twee wezenlijke momenten in
óns sterven. In onze huidige situatie verschijnt de dood allereerst als definitieve
afbraak van het leven, waarin de mens gewelddadig wordt losgerukt van lichaam en
wereld waarin hij zich realiseerde: ‘mort-rupture’. Dit echter is ons sterven niet alleen.
Dood is tegelijk ook vol-persoonlijke voleinding, heel het leven samenvattende
persoonlijke akt van zelfverwerkelijking, waarin de mens de uiteindelijke voltooiing

3) R. Troisfontaines S.J., Je ne meurs pas...., Ed. Univ., Paris, 1960, pp. 72-74 en 152-164 (de
Nederlandse vertaling Ik sterf niet.... in de serie ‘Woord en Beleving’ van Lannoo, Tielt-Den
Haag).
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tion’4). Welnu, zo redeneert Troisfontaines verder, ‘mort-rupture’ is ons sterven juist
tengevolge van, als manifestatie van de zonde. Blijft echter het moment van
‘mort-transformation’ als werkelijkheid voor de mens die niet gezondigd heeft.
De conclusie uit deze gedachtengang ligt nu voor het grijpen: de genade der
oorspronkelijke onsterfelijkheid moet men dus gerealiseerd zien in een werkelijk
sterven, dat echter louter ‘mort-transformation’ is, hoogste en definitieve persoonlijke
zelfvoleinding. Het verschil tussen de oorspronkelijke genadetoestand en onze situatie
is dus alleen, dat Adam in een andere verhouding tot het sterven stond als wij.
Afgezien van de bepaald wat zwakke argumentatie uit Schrift en kerkelijke
overlevering, lijkt deze gedachtengang zeker mogelijk. Zij lijkt zelfs weinig meer
dan een nadere uitwerking van een min of meer constante traditie, die het paradijselijk
leven van Adam en Eva beëindigd ziet met een ‘onmiddellijke overgang in de hemelse
zaligheid’. Toch zijn er, juist vanuit de huidige wetenschappelijke voorstelling van
het begin, teveel bezwaren tegen in te brengen om haar zonder meer te aanvaarden.
De voornaamste moeilijkheid lijkt ons deze: keert in deze hypothese niet het
probleem waarvan werd uitgegaan, weer volop terug? Goed, de eerste mensen zijn
nu in zekere zin ‘sterfelijk’; maar wijst de wijze waarop zij de dood hoogst-persoonlijk
voltrekken, niet evenzeer op een supermenselijke begaafdheid als de traditionele
onsterfelijkheid? Ook in deze gedachtengang zijn de eerste mensen heel wat
volmaakter mens geweest dan hun latere nakomelingen.
Bovendien lijkt ons de redenering van Troisfontaines niet geheel vrij van
concordisme, die merkwaardige neiging om vanuit de Bijbel de hedendaagse
wetenschap in het gelijk te stellen of omgekeerd vanuit de wetenschap de Bijbel
gelijk te willen geven5). Het maakt tenslotte weinig verschil, of dit gebeurt vanuit
wetenschappen als geologie en astronomie, of vanuit de hedendaagse
wetenschappelijke evolutieleer.
Tenslotte: wat kunnen wij eigenlijk nog zeggen inzake een ‘sterven’ in de staat
der oorspronkelijke begenadiging? Wij kennen alleen ónze ‘mort-rupture’ die echter
tegelijk hoogste persoonlijke voleinding is (‘mort-transformation’). Waar halen wij
het recht vandaan te stellen: vóór de zonde was er dit geheel minus ‘mort-rupture’?
Immers, het geheel van onze dood is manifestatie van zonde (én verlossing!). Wat
kunnen wij in feite weten inzake een mogelijkheid van het bestaan van het ene
moment zonder het andere?
P. Smulders S.J.6) heeft onlangs een andere suggestie gedaan: ‘Met name kan de
vraag gesteld worden, of de eerste mens deze voorrechten wellicht meer in aanleg
en als opdracht ontvangen had dan als voltooide gave.... Misschien mag men het zo
voorstellen, dat de mens door trouw aan het Verbond en aan de gemeenschap met
God zich geleidelijk kon ontworstelen aan de wet van

4) Over deze beschouwing van het sterven vooral ook: K. Rahner, Zur Theologie des Todes,
Herder, Freiburg i.Br., 1958 (Quaest. Disp. 2); ook: Rahner/Vorgrimmler, Kleines
Theologisches Wörterbuch, Herder, Freiburg i.Br., 1961 (Herderbücherei 108-109), p. 357.
In Nederland had P. Schoonenberg S.J. reeds eerder dergelijke gedachten neergeschreven:
Onze activiteit in het sterven in: Bijdragen Ned. Jezuïeten 6 (1943-1945), 127-145.
5) Hinderlijk concordisme op p. 177: ‘naaktheid’ van Adam en Eva (Gen. 2, 25) zou wijzen op
primitief kultuurstadium!
6) o.c. p. 267.
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begeerlijkheid en sterfelijkheid, die met zijn aardse oorsprong was gegeven. Hoe dit
zou zijn geschied, is een vraag die meer tot de nieuwsgierigheid dan tot de
geloofsbezinning behoort. Feitelijk immers is de mens vanaf de aanvang ontrouw
geweest’. Het liefst leggen wij Smulders vast op zijn laatste opmerking: de H. Schrift
geeft ons geen enkele informatie in deze.
In een pas verschenen studie heeft P. Schoonenberg S.J.7) de suggestie van Smulders
aan de gedachtengang van Troisfontaines verbonden. Hij weet de meeste
moeilijkheden tegen deze laatste te vermijden. Al onmiddellijk valt een belangrijke
verbetering op, als Schoonenberg schrijft: ‘Vóór de zondeval overheerst (in het
sterven) de persoonlijke voleinding en intrede, na de zonde de ondergang’ (p. 187/88).
In het ‘sterven’ van de oorspronkelijk begenadigde mens zijn nu beide momenten
van óns sterven behouden; beide momenten staan echter in een andere verhouding
tot elkaar. De onsterfelijkheid blijft echter bestaan als overwinning van de genade
op de dood; d.w.z. vóór de zondeval is het sterven geen ‘verlaten’ van het aardse
lichaam geweest, ‘maar het opnemen in het verheerlijkte’; de dood is ‘verzwolgen
in de overwinning (1 Kor. 15, 54) van een onmiddellijke en zichtbare verrijzenis’
(p. 190). Ook deze verklaring bevredigt Schoonenberg niet helemaal. Zijn
voornaamste moeilijkheid blijft, dat een dergelijke doods-situatie eerder
eschatologische verwerkelijking van het sterven lijkt (zoals in Christus zelf en Maria),
dan wel oorspronkelijke. Om dit bezwaar te ondervangen probeert hij het volgende:
‘... de buitennatuurlijke gaven.... zouden dan bestaan in: hun ongebroken gerichtheid
op het einde.... onvertroebelde opgang naar de voltooiing’ (p. 192). Anders gezegd:
ook vóór de zondeval is de onsterfelijkheid van de mens slechts werkelijkheid als
eindvoltooiing (zoals ook voor ons in de opstanding van het lichaam); de bijzondere
genade vóór de zondeval bestond in het rechtstreekse, ‘ongebroken’ streven naar
deze eindvoltooiing.
Nu willen wij echt niet vervelend zijn, maar wij kunnen niet aan de indruk
ontkomen, dat ook in deze gedachtengang de voornaamste moeilijkheid vanuit de
evolutiegedachte weer is binnengehaald. Ook al wordt op biologisch plan nu een
zekere primitiviteit aanvaard, juist de ‘ongebroken gerichtheid op het einde’
veronderstelt in de eerste mensen weer een meer dan gewone morele en religieuze
volmaaktheid. En dit resultaat wordt in feite zelfs verkregen ten koste van een zekere
uitholling van het eerlijke begrip ‘onsterfelijkheid’.

Heeft het ‘aards paradijs’ werkelijk bestaan?
Al deze pogingen echter gaan min of meer uit van de veronderstelling, dat de
oorspronkelijke genadestaat van Adam en Eva in heel zijn zuiverheid gedurende
bepaalde tijd werkelijkheid is geweest in de geschiedenis der mensheid. Het lijkt
echter belangrijk de vraag te stellen, of deze veronderstelling wel nodig is om de
geloofsleer inzake erfzonde en oorspronkelijke begenadiging in haar volle waarde
te handhaven.

7) P. Schoonenberg S.J., Natuur en Zondeval in: Tijdschrift voor Theologie 2 (1962) 173-201.
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Adam de heiligmakende genade kreeg ingestort. Een bepaalde richting in het
theologisch denken van die tijd, die men wel de ‘franciscaanse’ noemt (niet geheel
juist overigens, want zij stamt uit de tijd der vroeg-scholastiek), stelde dat Adam
eerst gedurende enige tijd geleefd heeft in een staat van louter, onbegenadigd
mens-zijn, en eerst later de heiligmakende genade kreeg ingestort. De diepere grond
voor deze sententie is gelegen in een goedbedoelde maar kinderlijke poging om de
eigen onverschuldigdheid der genade vast te stellen: zij is een bijzondere gave Gods
die niet zonder meer met het geschapen-zijn gegeven is. Reeds S. Thomas echter
heeft ingezien, dat deze constructie overbodig was: ‘het ligt voor de hand dat hij
(Adam) in genade geschapen is’8). Genade is een gave die God de mens reeds in zijn
schepping aanbiedt, en die de mens in vrijheid kan aanvaarden in de persoonlijke
aanvaarding van zijn bestaan. Het onderscheid tussen genade en ‘natuur’ is voldoende
gegeven in het geloof, dat met het bestaan de mens tegelijk het heil wordt aangeboden,
zonder dat dit daarmee volkomen identiek is. In deze stellingname viel Thomas terug
op de traditie der eerste eeuwen, ja, op een centraal gegeven in het schriftuurlijk
scheppingsgeloof, waarin schepping steeds uitdrukkelijk als heilsmysterie gezien
wordt9).
Is dit juist, dan is het nog maar een kleine stap om tot de veronderstelling te komen,
dat Adam en Eva ook niet gedurende zekere tijd werkelijk paradijselijk geleefd
hebben. Ook wanneer zij vanaf het eerste begin van hun bestaan de genade van het
hun aangeboden heil hebben afgewezen, blijft de leer der Kerk inzake de
oorspronkelijke begenadiging van de mens intakt. Praktisch heeft deze begenadiging
dan in de eerste mensen geleefd in haar negatief tegenbeeld, de zonde, die als
afwijzing van Gods heilswil en Gods heilsliefde deze begenadiging als Gods
heilsproject veronderstelt. De vraag is nu alleen nog maar, of de leer van de H. Schrift
toestaat, dat wij de oorspronkelijke begenadiging alleen geopenbaard zien als Gods
oorspronkelijk scheppings- en heilsplan inzake de mens.
Zeer sterk in deze richting wijst reeds het ontstaan van de meest belangrijke tekst
inzake ons probleem, het paradijsverhaal (Gen. 2-3). Er is geen enkele grond te
veronderstellen, dat dit verhaal zou berusten op een geheimzinnige traditie uit de
oertijd. Het is integendeel geboren uit de profetische reflexie van de auteur (de z.g.
Jahwist; ± 10e eeuw voor Christus) op de centrale ervaring van Israëls geloof: de
genadige uitverkiezing tot Godsvolk in de bevrijding uit Egypte, de sluiting van het
Verbond en de in-bezit-neming van het beloofde land. Deze fundamentele
geloofservaring wordt in het paradijsverhaal in een profetische visie uitgebreid tot
de mensheid in haar geheel vanaf het begin van haar geschiedenis. De hagiograaf
wil werkelijk geen enkele mededeling doen inzake de biologische en culturele
bestaans- en levenssituatie van de eerste mensen. Hij wil alleen duidelijk maken, dat
heel de mensheid vanaf de schepping voorwerp, object is van dezelfde heilsliefde
Gods, die Israël tot zijn volk uitverkoos. Zelfs benadert hij dit geloofsgegeven vanuit
de concrete onheilssituatie, waarin de mensheid in zijn tijd verkeert. In zijn opzet de
mensen van zijn eigen tijd weer terug te brengen tot het oorspronkelijk mosaïsch
geloof, dat onder de macht en de pracht van het verenigd koninkrijk (Salomon!)
dreigde
8) S.Th. I. 95, 1; de objectie der ‘franciscanen’ weerlegd in ad 5.
9) Zie b.v.: P. De Haes, De schepping als heilsmysterie. Onderzoek der bronnen. Lannoo,
Tielt-Den Haag, 1962 (Serie ‘Woord en Beleving’).
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verloren te gaan, verwijst hij het Godsvolk naar het oorspronkelijk scheppingsen
heilsplan van God met hen en alle mensen, dat door hun ongeloof in onheil verkeerd
is.
Nadere beschouwing van de inhoud van het paradijsverhaal bevestigt deze
zienswijze aanmerkelijk. Om de huidige onheilssituatie als gevolg van de zonde te
kunnen beschrijven (Gen. 3) ontwerpt de hagiograaf een beeld van een
wereld-zonder-zonde (Gen. 2). Hij doet dit door een ideaalbeeld te tekenen, waarvan
hij weet dat het niet aan de werkelijkheid beantwoordt. Hij wil de paradijstoestand
dan ook niet aanbieden als chronologisch voorafgaand aan de onheilssituatie waarin
wij verkeren; neen, het is als ideaalbeeld alleen bedoeld als logisch contrast daarmee.
Alle momenten in de beschrijving van dit ideaalbeeld convergeren daarheen, dat het
voorrecht in het paradijs te leven bestaat in een bijzonder intiem en vertrouwelijk
zijn-met-God (vooral Gen. 3, 8: God wandelt in de middagkoelte in de tuin); dat wat
wij ‘genade’ noemen10). Dit echter wordt - nogmaals - als ideaalbeeld aangeboden,
niet als realiteit die eens bestaan heeft.
Dit inzicht wordt versterkt in een bijzondere merkwaardigheid in de beschrijving
van het paradijs. Opvallend is, dat het ideaalbeeld van de mens en zijn wereld in het
paradijsmotief volkomen overeenkomt met het beeld dat de profeten ontwerpen van
het ‘einde der tijden’11). Vaak wordt deze eindtijd (in het Oude Testament valt deze
samen met de messiaanse tijd) gezien als een tijd van paradijselijke vrede. Befaamde
voorbeelden zijn Ez. 34, 23-31 en Is. 11: ‘Dan huist de wolf bij het lam, vlijt de
panter zich naast de geit....’ enz.; ‘Dan doet niemand meer zonde of kwaad op heel
mijn heilige berg; want het land is vervuld van de kennis van Jahweh....’. Het
messiaans-eschatologisch Jerusalem wordt gezien als het nieuwe paradijs (Ez. 47,
7-12; motief dat in Openb. 22, 1-5 gretig is overgenomen om de uiteindelijke
heerlijkheid van de Kerk in de hemel te schilderen). De Messias wordt aangeduid
als ‘nieuwe Adam’; uitdrukkelijk in Rom. 5, 12-21; 1 Kor. 15, 20, 45-48; duidelijk
ook in het verhaal van de bekoring van Jezus als tegenbeeld van de bekoring in het
paradijs: Mk. 1, 4-13 par.; tenslotte in de profetieën van ‘Emmanuël’, beschreven in
paradijselijke aankleding, Is. 7, 14 vv., en van de ‘Mensenzoon’ die de dieren
overwint, Dan. 7, 13-18.
Hoewel deze beschrijvingen van de eindtijd met die van de ‘oertijd’ in het
paradijsverhaal duidelijk overeenkomen, achten exegeten als Renckens geen
onderlinge literaire afhankelijkheid bewezen. Het paradijsmotief in Gen. 2 en de
paradijselijke beschrijvingen van de eindtijd lijken eerder te herleiden tot een
algemeen levende voorstelling. Deze visie kan het best als volgt omschreven worden:
de H. Schrift ziet een innerlijke verbondenheid van oertijd en eindtijd. Deze innerlijke
verbondenheid wordt aangeduid in velerlei betrekkingen tussen beide. Zo wordt de
messiaanse eindtijd vaak gezien als herstel van de paradijselijke oertijd; herstel echter,
dat niet zo maar terugkeer is van het oude (‘retour éternel’), maar wezenlijk
eschatologisch-voltooide verwerkelijking daarvan.
10) Meer hierover bij H. Renckens S.J., Israëls visie op het verleden. Over Genesis 1-3, Lannoo,
Tielt - Den Haag, 1958 (3e druk), hfdst. 14-18, pp. 126 vv.
11) Hierover: N.A. Dahl, Christ, Creation and the Church in: The Background of the New Test.
and its Eschatology (Studies in Honour of C.H. Dodd), Univ. Pr., Cambridge, 1956, pp.
422-443; J. Daniélou, Sacramentum Futuri, Etudes sur les origines de la typologie biblique,
Beauchesne, Paris, 1950, pp. 3-12.

Streven. Jaargang 17

45
Eén belangrijk voorbeeld: Kol. 1, 14-20. ‘Hij (= “de Zoon van zijn liefde, in wie wij
de verlossing hebben” v. 14) is het Beeld van de onzichtbare God’ (v. 15); d.w.z. in
Christus is Gods oorspronkelijk scheppings- en heilsplan - ‘laat ons de mens maken
als ons beeld, op ons gelijkend’ (Gen. 1, 26 vv.) - uiteindelijk volkomen werkelijkheid
geworden; mens-zijn blijkt nu ‘gelijkvormig worden aan het beeld van de Zoon’
(Rom. 8, 29), ‘het beeld van de hemelse mens dragen’ (1 Kor. 15, 49), ‘herschapen
worden tot de gelijkenis van dat beeld’ (2 Kor. 3, 18). Verderop in de
Kolossensenbrief lezen wij nog: ‘.... door in Hem het heelal met zich te verzoenen
(letterlijk: in de oorspronkelijke vrede en vriendschap herstellen),...., vrede stichtend
(vgl. de paradijsvrede in Gen. 2 en Is. 11!) door het bloed van het kruis’, (v. 20). In
de verlossing door Christus blijkt het oorspronkelijk heilsplan van God in
eschatologische voltooiing verwerkelijkt.
Juist omdat de eindtijd in Christus eschatologische verwerkelijking is van Gods
oorspronkelijk heilsproject, kunnen oertijd en eindtijd ook in contrast gezien worden
(vooral in de typologie Adam-Christus; Rom. 5, 12-21; 1 Kor. 15, 20. 45-48). Ja,
bepaalde scheppingsgoederen worden ‘bewaard’ voor de eindtijd: Hebr. 4, 3-10 leert
dat eerst Christus ons toegang geeft tot de sabbatsrust van God (vgl. Gen. 2-3),
scheppingsgoed van hemelse werkelijkheid.
Al deze motieven waarin oertijd en eindtijd verbonden gezien worden, zijn gebaseerd
op het geloof, dat de eindtijd reeds in de oertijd bestaat, minstens in Gods scheppingsen heilsproject. De prachtige proloog van de brief aan de Efesiërs (Ef. 1, 3-14)
formuleert dit geloof uitdrukkelijk: ‘Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus
Christus.... In Hem heeft Hij ons uitverkoren vóór de grondvesting der wereld,.... In
liefde heeft Hij ons voorbestemd zijn kinderen te worden door Jezus Christus....
Hiermee heeft Hij ons begiftigd in de Geliefde, in wie wij de verlossing hebben door
zijn bloed,.... Want Hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen,... ter
verwezenlijking van de volheid der tijden: het heelal in Christus weer onder één
Hoofd te brengen...’. In Christus is het oorspronkelijk scheppings- en heilsplan van
God volledig zichtbaar geworden in het eschatologisch-voltooid herstel van de
heilssituatie, die reeds in Adam verwerkelijkt maar door de onwil van de mens in
onheil verkeerd was (‘weer onder één Hoofd brengen’). Deze ‘verwezenlijking van
de volheid der tijden’ was echter in de oertijd reeds werkelijkheid in het ‘geheim
raadsbesluit’ van God, onze Vader, ‘vóór de grondvesting der wereld’. Petrus leert
hetzelfde misschien nog iets duidelijker: ‘Gij zijt verlost door het kostbaar bloed van
Christus, het Lam zonder vlek of gebrek, dat vooruit gekend (geprojecteerd!) was
voor de grondlegging der wereld, maar eerst op het einde der tijden is verschenen
om uwentwil’ (1 Pet. 1, 18-20). Ook hier is de eindtijd in Christus voltooiende
openbaring (‘verschenen’) van wat God ‘vóór de grondlegging der wereld’ reeds als
scheppings- en heilsplan in de mensheid heeft gerealiseerd.
Laten wij nog de conclusie van N.A. Dahl uit deze schriftuurlijke gegevens citeren:
‘.... the end will bring the final realization of what from the beginning was the will
of God the Creator, who is himself the first and the last (Is. 44, 6; 48, 12; Rev. 1, 8;
21, 6).’ (o.c. p. 429)
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Protologie
Met dit al zijn wij nu wel in de binnenlanden van het huidige theologisch denken
terechtgekomen. Om niet de wanhoop te wekken van de in een oerwoud verdwaalden
willen wij nu proberen de betekenis aan te geven van voorafgaande overwegingen
voor een beter begrip van de inhoud van het paradijsverhaal in Gen. 2.
Allereerst dit: de H. Schrift ziet het begin van alles niet als louter chronologisch
eerste moment maar als protologische (het woord is van K. Rahner) ‘oertijd’ in
dezelfde strikt theologische zin, waarin zij het einde van alles ziet als eschatologische
‘eindtijd’ (en evenmin als louter chronologisch laatste moment). Is de ‘eindtijd’ einde
in de theologische zin van: heel de heilsgeschiedenis afsluitende en samenvattende
voltooiing (‘God alles in allen’, 1 Kor. 15, 21-28), die daarom zin en werkelijkheid
van geheel de voorafgaande heilsgeschiedenis bepaalt en openbaart -, de ‘oertijd’ is
in dezelfde theologische zin begin, d.w.z. heel de heilsgeschiedenis in zich bevattend
heilsproject Gods (vgl. Ef. 1, 3-21), waarin zin en werkelijkheid van geheel de
volgende heilsgeschiedenis reeds bepaald en geopenbaard ligt. ‘Protologie’ is
zodoende, evenals eschatologie, gelovige zingeving van het actuele empirische
mensenbestaan. Dit is voldoende bekend ten aanzien van b.v. het geloof in opstanding
en hemel, belangrijke momenten in onze huidige christelijke eschatologie: aan dit
geloof ontleent ons actuele bestaan zijn diepste zin en inhoud; in dit geloof wordt
zichtbaar, wat God eigenlijk en uiteindelijk met dit actuele bestaan voor heeft. Zo is
ook heel de Oud-Testamentische eschatologie, vooral in haar messiaanse verwachting,
uiting van een zingeving-uit-het-geloof aan het (Israëlitisch) menselijk bestaan van
het ogenblik. Voor de bijbelse protologie geldt dan hetzelfde: zij is
zingeving-uit-het-geloof t.a.v. de heils- en onheilssituatie waarin de mensheid actueel
verkeert; maar dan nu vanuit het ‘begin’, vanuit Gods oorspronkelijk scheppingsen heilsplan met de mens.
Vervolgens: het begrip ‘oertijd’ moet dus werkelijk begrepen worden in de zin
van ‘sacramentum futuri’ (Daniélou): teken van het uiteindelijk heil dat God voor
de mensheid bestemd heeft; uiteindelijk heil, dat reeds in de oorspronkelijke schepping
- uiteraard áls begin - werkelijkheid is, en dat vanuit het begin heel de
heilsgeschiedenis der mensheid richting geeft.
Tenslotte: omdat protologische oertijd en eschatologische eindtijd innerlijk
verbonden zijn, is het ‘paradijs’ weergave van de situatie, zoals God haar eigenlijk
en uiteindelijk bedoelt. Minstens wordt Gods oorspronkelijk scheppingsplan gezien
als wezenlijk ons uiteindelijk heil insluitend. Daniélou zegt spits: ‘L'Ancien Testament
est à la fois mémorial et prophétie. Et on peut ajouter qu'il n'est mémorial que parce
qu'il est prophétie’ (o.c. p. 132).
Voor de beantwoording van ons probleem inzake de realisering der oorspronkelijke
begenadiging van de mens lijkt vooral van belang het inzicht, dat in het paradijsverhaal
een (protologische) visie op de oertijd wordt ontvouwd vanuit het mysterie der
begenadiging in de (messiaanse) eindtijd. Om de gedachtengang van het
paradijsverhaal nog eenmaal samen te vatten: getekend wordt de huidige situatie van
de mens, die onheilssituatie is, voortvloeiend uit de menselijke onwil Gods heilsplan
te aanvaarden (Gen. 3). Deze onheilssituatie echter wordt gesitueerd in het perspectief
van de oorspronkelijke heils-
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situatie, door God bedoeld (Gen. 2). Welke heilssituatie op haar beurt in een
ideaalbeeld wordt gezien, dat ontworpen is in het licht van de uiteindelijke openbaring
en verwerkelijking van dit heil op ‘het einde der tijden’, de ‘laatste dag’. Juist dit
laatste, eschatologisch, motief maakt het reeds onwaarschijnlijk, dat de profetische
auteur van het paradijsverhaal deze heilssituatie als ‘in het begin’ in haar volledige
zuiverheid gedurende bepaalde tijd gerealiseerd gedacht heeft. Meer voor de hand
ligt, dat de oorspronkelijke heilssituatie, zoals deze in Genesis 2 verbeeld is, verwijst
naar Gods oorspronkelijk scheppings- en heilsproject, zoals dit in onze wereld is
gerealiseerd; d.w.z. doorkruist door de zonde en in onheil verkeerd.
De ‘buitennatuurlijke gaven’ van morele integriteit en onsterfelijkheid zijn in deze
visie onmisbaar: de bijbelse antropologie weet steeds de gehele mens door God tot
het heil geroepen, begenadigd. Dichotomie van ziel en lichaam in platoonse zin is
haar ten enenmale vreemd. Trouwens, ook de latere thomistische theologie heeft de
buitennatuurlijke paradijsvoorrechten gezien als doorwerking van de heiligmakende
genade in lichaam en wereld waarin de mens zich wezenlijk en noodzakelijk realiseert.
Ook in dit moment der oorspronkelijke begenadiging wordt bovendien een
eschatologisch perspectief zichtbaar: het uiteindelijk heil betekent, in de opstanding
van het lichaam, vergoddelijking van de gehele mens, zo leert uitdrukkelijk het geloof.
In het motief der oorspronkelijke onsterfelijkheid wordt ook deze eschatologische
heilswerkelijkheid gezien als protologisch in Gods oorspronkelijk heilsplan
opgenomen heilsmoment; van waaruit óns sterven juist zichtbaar wordt als
manifestatie van de zonde, waarin wij deze oorspronkelijke heilssituatie in onheil
verkeerd hebben.
Uit heel deze - mogelijk wat moeizame - gedachtengang is nu wel duidelijk
geworden, dat er geen enkel reëel conflict behoeft te ontstaan tussen de huidige
evolutionistische visie op de oorsprong van de mens en de schriftuurlijke leer inzake
's mensen oorspronkelijke begenadiging. Beide wijzen van benadering zien dit ‘begin’
vanuit totaal verschillende gezichtspunten, die elkaar nergens en nooit kunnen
uitsluiten. Het heeft daarom, dacht ik, theologisch betrekkelijk weinig zin pogingen
te ondernemen om met name een oorspronkelijke ‘onsterfelijkheid’ te construeren,
die als zodanig in de primitieve mens gerealiseerd gedacht zou kunnen worden met
behoud van de gegevens der wetenschappelijke evolutieleer. Eenvoudig omdat de
H. Schrift nergens inlichtingen wil verschaffen aangaande de concrete bestaans- en
levenssituatie van de mensheid in haar chronologische aanvang. Haar leer inzake de
oorspronkelijke begenadiging van de mens is in feite ‘protologie’, in de strikt
theologische zin als boven uitvoerig uitgewerkt. Zij stelt alleen: de uiteindelijke
heilswerkelijkheid waartoe God heel de mensheid en alle mensen roept, is in Gods
oorspronkelijk heilsproject reeds als ‘begin’ gegeven met de schepping van de mens.
Wanneer ik deze oorspronkelijke heilssituatie nergens in volle zuiverheid gerealiseerd
zie - en hoe scherp is juist de H. Schrift zich daarvan bewust! -, dan is dat alleen te
wijten aan de onwil van de mens, vanaf het eerste begin, Gods heil in zich en zijn
wereld op te nemen en werkelijkheid te maken. Juist de wetenschappelijk aangetoonde
primitiviteit van de (chronologisch) eerste mensen, inclusief hun sterfelijkheid, zou
een teken temeer kunnen zijn voor het radicaal en universeel karakter van dit mysterie
van de menselijke onwil. Waarmee reeds het probleem van de erfzonde is
aangesneden. Maar daarover misschien een volgende keer.
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Christelijk Vlaanderen in de Late Middeleeuwen
M. Dierickx S.J.
ONLANGS is een lijvig boek van 900 bladzijden verschenen over het religieus
gevoel in Kust-Vlaanderen op het einde van de middeleeuwen1), dat in Vlaanderen
sensatie en opspraak heeft verwekt. De auteur is Jacques Toussaert, een priester van
Duinkerken van Vlaamse oorsprong, die eerst in het apostolaat stond vóór hij zich
aan de geschiedkunde wijdde. Zijn boek is een doctorsthesis, gemaakt onder leiding
van. de bekende Dr. Mollat, professor aan de Sorbonne, en in 1959 verdedigd in het
bijzijn van niemand minder dan G. Le Bras, de meest beroemde godsdienstsocioloog
van onze dagen. De bijthesis, die met de tijd ook gepubliceerd zal worden en waarnaar
de auteur in deze studie voortdurend verwijst, handelt over de ‘Staet der goederen,
salarissen en lasten der Pastoors’ van de dekenijen Aardenburg, Brugge en Oudenburg.
In het Woord Vooraf is Prof. Mollat vol lof over het onderzoek, de kritische zin en
de voorstelling van de auteur. Dit alles maakt een uiterst gunstige indruk en met
spanning nemen wij het dikke, maar gelukkig uiterst boeiend geschreven boek ter
hand.

Was Kust-Vlaanderen diep-christelijk?
Geografisch beperkt de schrijver zijn onderzoekingsgebied tot het aartsdiaconaat
Vlaanderen, behorend tot het bisdom Terwaan, en het aartsdiaconaat Brugge, behorend
tot het bisdom Doornik. Dit gebied strekt zich uit tussen de zee en een landgrens
lopend van Watervliet, over Beernem en Lichtervelde naar Langemark, vandaar pal
zuidwaarts naar Komen, een hele tijd de bovenloop van de Leie volgend, om dan
van Thiennes in nagenoeg rechte lijn noordwestwaarts naar Grevelingen aan zee te
lopen (kaart bl. 56-57). Grosso modo is dit het gebied van de nieuwe bisdommen
Brugge en Ieper en de noordoostelijke helft van het bisdom Sint-Omaars tussen 1559
en 1801.
Chronologisch strekt de auteur zijn onderzoek uit over de jaren sinds 1302, toen
Vlaanderen zich ontworstelde aan de greep van de Franse koning, tot 1526, het
verdrag van Madrid, toen Doornik, na eeuwen Frans gebied te zijn geweest, bij de
Lage Landen werd ingelijfd, op de vooravond van de protestantse hervorming.
De auteur stelt zich de vraag in hoever de volksmassa diep-religieus was, zowel
wat de doctrine en het ontvangen van de sacramenten, als de godsdienstige praktijk
en het zedelijk leven betreft.
Over het algemeen neemt men aan dat de middeleeuwers vastgeankerd stonden
in hun geloof, welk ook hun privé-leven mocht zijn. ‘Een diep geloof

1) Jacques Toussaert, Le sentiment religieux en Flandre à la fin du Moyen-Age (Civilisations
d'hier et d'aujourd'hui). Plon, Paris, 902 blz., 4 krtn., 12 grafieken, 30,85 FFr. De cijfers in
de tekst verwijzen naar dit boek.
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bezielt de Vlaming’, had Mgr. L. Detrez in 1954 geschreven; ‘enige dagen voor de
dood van Mgr. Detrez’, zo schrijft Toussaert, ‘deelde ik hem mijn spijt mee, hem
redelijk veel te moeten tegenspreken, en tot een heel verschillende mening te zijn
gekomen dan ik bij het begin van mijn studie had gewenst’ (499-500).
In een merkwaardige studie over de godsvrucht in de Nederlanden in de 15e eeuw
schreef Zuster Imelda: ‘In het algemeen woonde het volk dan ook ijverig de verplichte
zondag-mis bij; velen gingen nog op gewone werkdagen ter kerke’2). Na ontleding
van de appoort - waarover verder - in de Sint-Jacobskerk te Brugge besluit Toussaert
echter: ‘Wat kan ten slotte deze studie van de appoort bewijzen? Een geheel van
tekens en misschien van verhoudingen, en een basis om direct een constante en
algemene zondagspraktijk in de stad Brugge in de 15e en in het begin der 16e eeuw
te verwerpen’ (137). ‘Dit alles luidt de doodsklok over een
zeer-christelijk-en-sinds-altijd-zeer-praktizerend-Vlaanderen’ (148).
Na de ontleding van statistieken over de Sint-Jacobsparochie te Brugge die
onrechtstreeks een licht werpen op het aantal communies, komt de auteur tot de
onthutsende conclusie: ‘het ziet er naar uit dat de Brugse gemeenschap, in het
bijzonder in deze parochie van Sint-Jacobs, zich op de volgende manier gedroeg:
10% zijn bijna heidenen en verwaarlozen voortdurend hun paasplicht; een tegenwicht
vormen 10% van parochianen die bijzonder vroom zijn en dikwijls ter H. Tafel
naderen; tegenover de 40% christenen die tamelijk regelmatig hun paasplicht
vervullen, zijn er 40, 30 of 20% wier paascommunie betrekkelijk onregelmatig,
onvast, verwaarloosd en tijdelijk is’ (172). En meer algemeen voor heel het
onderzochte gebied gedurende twee-en-een-kwart eeuw, besluit de auteur: ‘men
woont slecht het H. Sacrificie bij en men zou zich tamelijk gemakkelijk ontslaan van
de plicht de H. Mis bij te wonen. Men voedt zich weinig met het Levensvoedsel en
zelfs, niettegenstaande een hoge verhouding van paschanten, niettegenstaande een
benijdenswaardige hoeveelheid “seizoenlieden”, loopt het verschijnsel van de
onregelmatigheid het meest in het oog’ (203).
Aan de hand van talrijke uitgegeven en onuitgegeven feiten schetst de auteur een
zeer zwart beeld van het zedelijk leven van deze Vlamingen, waarin dan nog
superstitie en magie overheersen. Tegen de algemeen verbreide opvatting, dat de
laat-middeleeuwers weliswaar zwaar zondigden, even zwaar als onze tijdgenoten,
maar één voordeel hadden: zij waren bewust te zondigen, zij hadden ‘zondebesef’,
besluit Toussaert: ‘ik kan deze mening niet delen; ik heb de voorafgaande teksten
en voorbeelden met opzet gekozen: zij getuigen dat dit zondebesef reeds ontzaglijk
afgestompt was (indien het al ooit heeft bestaan!)’ (392). En bij het opmaken van
een ‘bilan’ schrijft hij: ‘Geen militant sectarisme, maar een vrijzinnige en tolerante
onverschilligheid, een bewuste en lang voorbereide lauwheid, waar de levenspool
niet het bovennatuurlijk geloof is, maar een vermomde revolte, die compromissen
sluit in afwachting van te verstikken’ (498).
Volgens Axters, die de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden schreef,
is het ‘duidelijk dat er sinds de aanvang van de XIVe eeuw in de

2) Im. Meertens, De godsvrucht in de Nederlanden naar de handschriften van de gebedenboeken
der XVe eeuw, III. Deel, Leuven, 1932, bl. 11.
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Nederlanden een mystieke atmosfeer heerste’3). Toussaert begint zijn conclusie over
de privé-devotie ironisch met de woorden: ‘Dit alles wijst niet op een veralgemeende
mystieke atmosfeer’ (360).
In zijn eindconclusie schrijft de auteur: ‘Zonder grondig de perioden na 1521 te
hebben bestudeerd, werd ik door mijn lezingen dikwijls genoopt een hypothese te
formuleren. Ik neem de vrijheid ze hier te formuleren: de gezagvolle steun van de
Aartshertogen, daarna de Belgische jansenistische beweging, de aanwezigheid van
Jansen in het bisdom Ieper en de vorming van een merkwaardige clerus of van een
volk dat in zijn godsdienst onderwezen is, zou dit alles er niet toe bijgedragen hebben
in onze streken een religieuze geest te vestigen die vroeger niet een dergelijke
uitbreiding had’ (592).
Uit deze met opzet letterlijk geciteerde uitspraken van de auteur blijkt dat hij een
totale ommekeer wil teweegbrengen in onze opvattingen betreffende het religieuze
leven in Vlaanderen, althans het westen van Vlaanderen, in de late middeleeuwen.
Zijn de aangevoerde argumenten steekhoudend, zijn deze gevolgtrekkingen bewezen?
Moeten wij de late middeleeuwen beschouwen als een dieptepunt van godsdienstig
leven in deze Vlaamse gewesten?

Drie statistische grondpijlers
De auteur heeft het buitengewone geluk gehad de hand te kunnen leggen op enkele
statistische gegevens betreffende het vervullen van de zondagsplicht, de
paascommunie en de communiefrequentie, en ook betreffende het aantal
‘geëxcommuniceerden’ in een hele streek. Uit deze gegevens concludeert hij
herhaaldelijk tot een soortgelijke toestand voor andere godsdienstige houdingen.
Laten wij daarom eerst en vooral deze statistieken van dichterbij op hun echte waarde
toetsen.
1. In de Sint-Jacobs-parochie te Brugge en in de Onze-Lieve-Vrouw-kerk te Kortrijk
zijn de lijsten bewaard van de opbrengst van de appoort, of collecte in de kerk op
de voornaamste feestdagen. De auteur geeft toe dat niet op alle feestdagen met de
schaal werd rondgegaan, hij weet ook niet of er verscheidene Missen waren en men
misschien alleen in de hoogmis met de schaal rondging. Hoe kan nu het bedrag van
deze collecte een kijk geven op het aantal aanwezigen? Wel, zegt de auteur, laten
wij veronderstellen dat elke gelovige de kleinst bestaande munt, toen een mijt of
denier, in de schaal legde.
De lijst vermeldt voor de Sint-Jacobsparochie te Brugge dat de gelovigen b.v. in
1447 op Onze-Lieve-Vrouw-Lichtmis 78 denieren stortten, op Goede Vrijdag 254,
op Pasen 144, op Pinksteren 92, op Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart 72, op
Allerheiligen 74 en op Kerstmis 120. Hij berekent de gemiddelden voor de jaren
1445-67, en komt tot een aantal offerenden variërend tussen 73 en 240. Zelfs maakt
hij een reeks curven (135) en hier heet het: ‘verondersteld aantal aanwezigen op de
3) St. Axters, Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden, deel: II: De eeuw van
Ruysbroek, Antwerpen, 1953, bl. 465-466.
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verscheidene feesten van het jaar’; het aantal loopt rond de honderd, maar zakt ook
tot 10 om een maximum van omstreeks driehonderd te bereiken op Goede Vrijdag.
De auteur concludeert: ‘de onregelmatigheid in het bijwonen der H. Mis op
feestdagen is noch ondenkbaar, noch onmogelijk.... Ook wanneer men elk
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jaar in detail onderzoekt, constateert men een spasmodisch karakter dat geenszins
beantwoordt aan de verspreide schone illusies over de duurzaamheid en de
verhevenheid van het Vlaamse religieuze gevoel in de middeleeuwen’ (136). ‘Wanneer
men deze cijfers vergelijkt (zie de curven) en zelfs vermenigvuldigt met 2, 3 of 4, is
men ver van de 3.000 zielen die de parochie van Sint-Jacobs waarschijnlijk moest
tellen’ (136-137).
Wat we op deze interpretatie te zeggen hebben is het volgende. Ten eerste, niet
alle gelovigen leggen hun penning in de offerschaal: in mijn prille jeugd legden alleen
de burgers iets in de schaal; de arme mensen hoefden zelfs geen stoelgeld te betalen.
Ten tweede waarom zouden allen die hun penning storten, nu precies de kleinst
bestaande munt uitkiezen? Ten derde, in de Sint-Jacobsparochie lag het prinsenkasteel,
zodat wanneer de hertog of de prins in Brugge vertoefde, een aantal van de rijke
gelovigen in de hofkapel de Mis bijwoonden. Ten vierde waren er goede en slechte
jaren, wat een invloed kan hebben op het bedrag van de geofferde bijdrage. Ten
slotte, wanneer de auteur uit een toename van het bedrag besluit tot een toenemend
vervullen van de zondagsplicht, verliest hij uit het oog dat ten allen tijde de munt in
waarde verminderd is. M.a.w. uit hetgeen bepaalde, eer welgestelde burgers in de
offerschaal leggen, kan men niets concluderen betreffende het aantal kerkgangers.
De statistieken door de auteur aangehaald over de Onze-Lieve-Vrouwparochie te
Kortrijk bevestigen dit op een andere manier.
In de Onze-Lieve-Vrouw-parochie van Kortrijk offerden de gelovigen b.v. in 1485
op Onze-Lieve-Vrouw-Lichtmis 1260 denieren, op Goede Vrijdag 1684, op het
Kerkwijdingsfeest of Kermis 1344, op Kerstmis 768, maar op Pasen slechts 144
denieren, op Pinksteren 88, op Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart 33 en op Allerheiligen
45 denieren. Blijkt uit deze brutale cijfers niet voldoende dat het geofferde bedrag
niet in verhouding staat tot het aantal kerkgangers, maar b.v. veel meer tot het aantal
kilo's benodigde was voor de waskaarsen?
2. Verscheidene statistieken zijn bewaard (161-187) die, volgens de auteur, ons
toelaten enigszins het aantal communies op de grote feestdagen te leren kennen.
Toen was het gebruik dat de gelovigen op de grote feestdagen, na gecommuniceerd
te hebben, een teug wijn dronken, zoals nu nog op de priesterwijding de neomisten.
Aangezien op onze dagen bij de priesterwijding één liter wijn volstaat voor 25 à 50
neomisten, had men toen, zo redeneert de auteur, een ‘stoop’ (dit is twee-en-een-halve
liter) nodig voor 65 à 125 communicerenden, laten wij zeggen: honderd (167). Men
heeft dus maar het aantal verbruikte stopen wijn te vermenigvuldigen met honderd,
en men kent het aantal mensen die op die bepaalde feestdag communiceerden.
Wij merken op: ten eerste, dat het getal honderd willekeurig is genomen (namen
de gelovigen een flinke teug of bevochtigden ze amper hun lippen?); ten tweede, dat
men niet het aantal verbruikte stopen wijn kent op een bepaalde feestdag, maar alleen
de kostprijs van die wijn, en wat weten we van de wijnprijs op dat ogenblik voor een
ons onbekend soort wijn; ten derde, wat te denken als we zien dat volgens deze
berekeningen op de Sint-Jacobsparochie te Brugge er in de Paasdagen van 1451
3.000 gelovigen hun Pasen hielden, in 1452 500, in 1453 2.250, in 1455 500, in 1455
2.575, en op Paaszaterdag van 1498 2.750, op die van 1505 5.000 en op die van 1506
zelfs 7.000! Voor een
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parochie van 3.000 zielen is dit nogal eigenaardig. Het is al te duidelijk dat wij uit
de kostprijs van de nataelwijn of oblatiewijn niets kunnen besluiten. Een curve van
het aantal communicerenden volgens deze statistiek zoals op bl. 176 staat, veroordeelt
zichzelf.
De auteur heeft nog een tweede statistiek gevonden, ditmaal het door de gelovigen
geofferde bedrag voor de ablutiewijn, zodat er nog een onbekende bijkomt: was dit
bedrag te hoog of te laag voor de aankoop?
Een derde statistiek geeft ons het aantal gekochte hosties. Er zijn evenwel drie
categorieën: grote hosties, blijkbaar voor de priesters, kleine hosties, blijkbaar voor
de gelovigen, en hosties tourt court, waarvan we niet weten voor wie ze bestemd
waren. In 1444 werden in de Sint-Jacobsparochie te Brugge 11.500 grote hosties
gekocht, 3.000 kleine en 27.000 ‘hosties’: samen 41.500; in 1447 slechts 500 grote
hosties, 3.500 kleine en 5.000 ‘hosties’, samen 9.000 en in 1454 3.500 grote hosties
en geen andere! Is het aantal communicerenden in drie jaar tijd op min dan een vierde
gevallen, dan plots tot niets, en hebben de priesters, die in 1447 op 30 à 50 worden
geschat, in 1447 slechts ééns in de maand de H. Mis opgedragen, terwijl drie jaar
vroeger bijna dagelijks? Jammer, maar ook deze statistiek leert ons niets. Wij weten
niet hoelang men hosties toen bewaarde, of men geen hosties ontleende of leende
aan andere Brugse parochies, of bepaalde leveringen hosties niet hoefden betaald te
worden, enz.
Als wij de tot nog toe besproken statistieken samen verwerken, constateren wij
dat er in de Sint-Jacobsparochie te Brugge volgens de appoort op Goede Vrijdag en
Pasen van 1444 slechts 412 gelovigen hun Pasen hielden, terwijl er volgens de
statistiek van de ablutiewijn datzelfde jaar 2.000 waren, en er, weer datzelfde jaar,
41.500 hosties waarvan 11.500 grote, werden gekocht, zodat de 3.000 volwassen
gelovigen dat jaar 30.000 communies zouden hebben gedaan: m.a.w. volgens de
appoort een geweldige verwaarlozing van de paasplicht, volgens de hostiënstatistiek
een uitermate bloeiende eucharistische devotie. En er zijn heel wat dergelijke
tegensprekelijke gegevens in de statistieken bijeen te lezen!
Al kunnen deze statistieken ons bijgevolg niets leren over het aantal paschanten
en communicerenden, toch besluit de auteur in zijn ‘essai de regroupement’: ‘....
ofschoon klare en duidelijke affirmaties te verwerpen zijn, ofschoon de cijfers niets
absoluuts aanduiden, men vermoedt, men voelt, men gist een toestand die in twee
trekken kan geschetst worden: de onregelmatigheid van de paascommunie.... en
tevens overal het bestaan van een kleine élite. Men constateert eveneens met de tijd,
op het einde van de bestudeerde periode, een strekking naar verbetering’ (187). Hier
neemt de auteur nog enige voorzichtigheid in acht bij het formuleren van zijn
conclusies, maar verder in het boek worden deze gissingen vaste gegevens, en wordt
het Vlaamse kustvolk beschuldigd van versatilité, wispelturigheid.
Tot staving van zijn onthutsende gevolgtrekking maakt de auteur de vergelijking
met een statistiek van paschanten in de dekenij Ninove4). Hij constateert dat het aantal
paschanten in dit twintigtal parochies weinig verschilt tussen 1567 en 1576, maar in
1592 op de helft, een derde, soms zelfs op minder is gevallen. Na een paar vragen
te hebben gesteld, schrijft hij: ‘Men moet erkennen perplex te staan, terwijl men
vermoedt dat de onregelmatigheid, met
4) J. De Potter, De dekenij Ninove op 't einde der XVIe eeuw, Gent, 1945.

Streven. Jaargang 17

53
deze onwaarschijnlijke verhoudingen, niet van gisteren dateerde, noch slechts van
de voorafgaande decenniën’ (189).
Naar aanleiding van een monografie over mijn geboortedorp5), dat, zoals de dekenij
Nivove, in het zuiden van Oost-Vlaanderen ligt, heb ik kunnen constateren dat, ten
gevolge van de troebelen tussen 1576 en 1585, de bevolking van de dorpen in deze
streek op de helft, een derde en zelfs op minder is gezonken. De door De Potter
geciteerde cijfers geven niet alleen het aantal paschanten, maar, op enkele eenheden
na, ook het aantal bewoners die tot de paascommunie gehouden waren. Herhaaldelijk
in zijn boek gebruikt Toussaert dit voorbeeld van Nivove, maar telkens totaal ten
onrechte.
3. De onvermoeibare zoeker, die Toussaert nu eenmaal is, had het geluk een copie
van een ‘register van geëxcommuniceerden van het dekenaat Oudenburg’ te
ontdekken; dit eigenaardige register loopt van juni 1450 tot december 1454. De 44
parochies van de dekenij - die in 1527 4.683 ‘communicanten’ telde - zou in de
betreffende 4 1/2 jaar 1667 excommunicaties hebben geteld (440-442). Dan zijn er
nog grote verschillen tussen de parochies: terwijl Wenduine, Werken en Roksem
geen enkele geëxcommuniceerde hebben, staan er 71 voor Zande met een aantal
‘communicanten’ van 116 een halve eeuw later, m.a.w. bijna iedereen is er eens
geëxcommuniceerd geweest. De auteur staat zelf weliswaar argwanend tegenover
deze lijst, maar aangezien hij meer dan eens deze statistiek in zijn bewijsvoering
betrekt, moeten wij nagaan wat ze betekent.
Weliswaar draagt het register de titel ‘registrum excommunicatorum’, maar,
wanneer wij b.v. voor Middelkerke de lijst van de 81 namen doorlopen (802-805),
dan staat naast geen enkele naam excommunicatus, naast de meesten staat interdictus,
naast velen staat er niets; wij krijgen formules als: ‘Jacobus, zoon van Petrus Vincx,
interdictus voor Cornelius de Boodt’, of ‘Johannes Donghys, pro recog. pro Cornelius
de Hellebanc’, enz. Wat betekent dit alles? De auteur schrijft: Plusieurs archivistes
se sont penchés sur ces questions avec moi, puis séparément, puis tous ensemble.
Tous les détails étant examinés, chacun de ces fort aimables Messieurs se refusait
à proposer la moindre solution (802). Maar waarom is E.H. Toussaert niet even wijs
als de ondervraagde archivarissen en legt hij dit onbegrijpelijke register niet eenvoudig
opzij? Het is toch eigenaardig dat in 1450-1454 nagenoeg een derde van de inwoners
van deze landelijke parochies zou geëxcommuniceerd zijn geweest, terwijl, naar de
auteur zelf zegt (806), er in 1527 geen enkele geëxcommuniceerde wordt opgegeven?
Bij het testen van de verscheidene statistische grondpijlers van Toussaerts structuur
moeten wij besluiten dat zij allen erg labiel en totaal onbruikbaar zijn. Een echt
historicus had zich hier zeker rekenschap van gegeven.

Enkele andere irriterende beweringen
Om de lezer niet te overlasten doen wij een kleine keuze uit een hele reeks aangestipte
teksten, die de sfeer van dit boek goed typeren.
5) M. Dierickx, Geschiedenis van Zingem, Antwerpen, 1960, bl. 266.
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Na de definitie van God door een mystieke vrouw gegeven te hebben,
commentarieert de auteur: ‘Daar vliegt men in de volle en schone mystiek, een weinig
toegankelijke, bewonderenswaardige zone, waarvoor het ontleedmes of
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de meetinstrumenten van onze laboratoria niet zijn aangepast’ (85).
Hij constateert dat iedereen zijn kinderen gedoopt wil zien, en daar zeer aan gehecht
is: ‘Laten wij nochtans niet te vlug in deze algemeenheid van gedoopten een afdoend
en uitsluitend teken zien van algemene devotie. Zou het woord “psychose” niet in
vele gevallen een meer adequate term kunnen zijn?’ (92). En bij het beschrijven van
de doopgebruiken schrijft hij zelfs: ‘Het magisch karakter van het doopsel gaat daar
misschien onder schuil’ (94).
Evenzo willen de gelovigen volstrekt een priester bij hun sterfbed, om een laatste
biecht te kunnen spreken vóór de grote reis. Ook vóór een veldslag, die men misschien
niet zal overleven, verlangden de krijgslieden te biechten, en, bij gebrek aan een
priester, biechtten ze zelfs bij een leek; in het leven van Sint-Ignatius van Loyola
lezen wij b.v. dat hij vóór de bestorming van de vesting van Pamplona een lekebiecht
sprak. Ook Toussaert vermeldt hoe de Vlaamse krijgers vóór de Gulden-Sporenslag
in 1302 en vóór de slag van West-Rozebeke in 1382 zich voorbereidden door biecht,
vasten en gebed, maar voegt er onmiddellijk aan toe: ‘Waarachtig, laten wij daarin
niet noodzakelijk een groot voorbeeld van collectieve religiositeit zien!.... in de plaats
van religie, zou men niet enigszins moeten plaatsen “fanatisme”?’ (116-117).
Een middeleeuws gebruik, niet expliciet door de Kerk opgelegd, verbood de
echtgenoten te communiceren, wanneer ze de vorige nacht huwelijksbetrekkingen
hadden gehad. Toussaert vaart weer uit: ‘Voor het merendeel der mensen, hetzij
rechtstreeks wegens dit voorschrift, hetzij onrechtstreeks wegens de psychologische
terugslag werd de Eucharistie de Ongenaakbare’ (192). Hij schijnt te ignoreren dat
voor de gehuwde priesters in de Oosterse Kerken dit voorschrift in onze dagen nog
steeds geldt. Hij schijnt evenmin te weten dat in de vasten vele gehuwde christenen
zich, als boete, van huwelijksbetrekkingen onthielden, zoals uit de geboortestatistieken
van die tijden is af te leiden6).
Al zijn de processies geen zuiver-religieuze manifestaties, waarom ze alleen
negatief beoordelen? ‘Om kort te gaan, door het H. Bloed te vereren (te Brugge)
zonder door te dringen tot de Verlossing, bezwijkt de algemene mentaliteit voor de
bekoring, de relikwie als een beschermend taboe te beschouwen’ (263). ‘Men loopt
naar het H. Bloed, maar men communiceert niet en is nalatig voor de paascommunie’
(266). Dit laatste blijkt namelijk uit de statistieken van de Sint-Jacobsparochie7).
6) R. Mols, Introduction à la démographie historique des villes d'Europe du XIVe au XVIIIe
siècle, tome II, Leuven, 1955, bl. 299: ‘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. Cette continence volontaire pouvait
se prévaloir d'une longue tradition ascétique remontant jusqu'au patronage de saint Paul (1
Cor. 7.5). Encore largement observée à la fin du moyen âge, cette tradition se serait
graduellement affaiblie pour disparaître au XVIIe ou au XVIIIe siècle’.
7) De auteur begaat enkele historische vergissingen. De gegevens ontleend aan Auger over
Tanchelm (87) zijn totaal verouderd. De auteur beweert dat de gewoonte van de ‘plechtige
communie’ niet hoger opklimt dan tot de 18e eeuw (96-97), terwijl jezuïeten in Brugge reeds
in 1656 en in Leiden zelfs in 1620 met dit gebruik begonnen (A. Poncelet, Histoire de la
Compagnie de Jésus dans les anciens Pays-Bas, II. Deel, Brussel, 1929, bl. 316-317). Met
de grootste verbazing lezen wij: ‘L'Inquisition espagnole a détruit de multiples icônes:
pourquoi?’ (282). Er is in de Lage Landen nooit een Spaanse inquisitie geweest, en Filips II
heeft zelfs nooit het inzicht gehad ze hier in te voeren (M. Dierickx, La politique religieuse
de Philips II dans les anciens Pays-Bas, in Hispania, t. XVI, 1956, bl. 137). De zeer zware
periode van het Westers Schisma, die zoveel kwaad deed, wordt door de auteur van 40 op
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70 jaar gebracht (545), doordat hij ze laat doorlopen tot de dood van de laatste tegenpaus
Felix V in 1450 (547), terwijl met de keuze van Martinus V in 1417 het Westers Schisma
eindigde. De oprichtingsbul van de nieuwe bisdommen in 1559 begint niet met de woorden
Super Universi (556), maar met Super universas. Het getuigt van een verregaande
onwetendheid de beeldenstorm van 1566 te laten woeden ‘sur tout le territoire flamand,
jusqu-aux moindres villages’ (605).
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Slotoordeel
In deze lijvige doctorsthesis heeft Toussaert een massa gegevens verwerkt waarvan
een flink deel in handschrift zijn en dus moeilijk te bereiken en te gebruiken. Wie
zich verdiept in de late middeleeuwen van de Lage Landen zal in zijn studie heel
wat nieuwe feiten en natuurlijk nieuwe inzichten vinden. Het boek is in een kleurrijke,
soms uitdagende taal geschreven, wat de leesbaarheid zeer ten goede komt. Het wil
ons echter voorkomen dat hij een bepaalde thesis heeft willen bewijzen, en
voortdurend zijn historische documenten meer wil doen zeggen dan er uit te halen
is.
Bij het beschrijven van het zedelijk leven van de laat-middeleeuwers steunt hij
voortdurend op biechtspiegels, synodevoorschriften, rechterlijke uitspraken, enz.,
die alle het kwaad willen beteugelen of straffen. Bij het formuleren van een
gezamenlijk oordeel moet men er steeds rekening mee houden, dat dit eenzijdige
bronnen zijn. Trouwens stemt het niet tot nadenken dat Toussaert zelf, zo geneigd
om de zwarte kleuren nog wat aan te dikken, moet erkennen dat de strenge vastenen onthoudingswetten stipt werden nageleefd (428-434)! Dat zou toch moeten wijzen
op een diep geloof en op een hoogstaand zedelijk leven! Eigenaardig is eveneens dat
hij in zijn lang hoofdstuk over de parochiale clerus (557-583) vol lof is over de
plattelandse pastoors, naar aanleiding van een document van 1527 over de pastoors
van de dekenijen Aardenburg, Brugge en Oudenburg; wij hebben zelfs pertinent de
indruk dat hij in zijn apologie te vér gaat, en enigszins uit het oog verliest dat het
document een verdediging van deze pastoors is tegen beschuldigingen. Wat er ook
van zij, indien de clerus tamelijk goed was, en indien de vasten streng werd nageleefd,
dan zijn dit toch twee sterke argumenten om te beweren dat de rest wellicht niet zo
zwart was als de auteur ons wil doen geloven.
Ons hoofdbezwaar is echter dat hij zijn bronnen niet kritisch gebruikt. Over zijn
totaal verkeerde interpretatie van de schaarse statistische gegevens uit de late
middeleeuwen hebben wij voldoende gesproken; zijn abusieve vergelijkingen met
toestanden in de dekenij Ninove na de troebelen van de 16e eeuw zijn typerend;
waarom ook meer dan eens verwijzen naar toestanden in Krombeke in de 18e eeuw,
alleen maar omdat hij hierover een studie heeft gemaakt; herhaaldelijk trouwens
haalt de auteur ten onrechte gegevens van vóór 1300 of uit de 17e en 18e eeuw aan
tot staving van een visie of oordeel.
Wij vragen ons ook af waarom de auteur zijn boek aldus heeft gestructureerd: een
eerste deel over het algemeen kader waarin de kustbevolking leefde (21-58), een
uiterst lang deel over de verscheidene levensaspecten (59-500) en dan pas een derde
deel over het sociaal, economisch, politiek en algemeenkerkelijk kader (501-584).
Indien de auteur het derde deel bij het eerste had doen aansluiten, had hij een heel
wat scherper inzicht in bepaalde feiten van bepaalde jaren gekregen.
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Dan ware het hem ook mogelijk geweest een zekere ontwikkeling te schetsen in het
religieuze leven van Kust-Vlaanderen in deze twee-en-een-kwart-eeuw. Een paar
keer zegt de auteur dat volgens hem de 15e eeuw een vooruitgang was op de 14e, en
dat de aanvang van de 16e weer een stijging te zien gaf: maar hiervoor steunt hij b.v.
op het zeer betwistbare register van de geëxcommuniceerden, en op het betrekkelijk
gunstig getuigenis over de pastoors in 1527. Persoonlijk menen wij dat de 14e eeuw
een tamelijk hoogstaand religieus leven kende, in het spoor van onze mystieken:
meer bevoegden dan wij zullen wijzen op de gebruikte devotieboeken en de
devotiepraktijken. Het Westers Schisma, toen er veertig jaren lang twee, en op het
eind zelf drie pausen waren, heeft een funeste invloed gehad. Wie de algemene
kerkgeschiedenis kent, weet dat de 15e eeuw een dieptepunt betekende, en dat de
roep naar hervorming in hoofd en leden over heel het Westen weerklonk. Trouwens
in verscheidene orden begon een hervorming op te komen. Door echter voortdurend
de eeuwen door elkaar te behandelen, was de auteur niet in staat deze evolutie te
schetsen.
Wij betreuren ten zeerste dat de 184 propvolle bladzijden noten achteraan in het
boek zijn opgenomen, en zeer moeilijk te raadplegen zijn. Indien zij onderaan op de
bladzijden waren opgenomen, hadden de lezers het boek heel wat kritischer kunnen
lezen.
Al zullen wij dit boek geen pamflet noemen, toch moeten wij als slotoordeel geven
dat het tegen elementaire wetten van de historische kritiek zondigt, en in zijn
hoofdlijnen onbetrouwbaar is. Ten slotte is het zeer jammer dat het Nederlandse
resumé achteraan, wat taal en spelling aangaat, volstrekt beneden peil is8).

8) Van St. Axters' Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden (4 delen, Antwerpen,
1950-1960), kent de auteur slechts de eerste twee delen, en niet het belangrijke derde deel:
De moderne devotie. 1380-1550; zijn kritiek op de grondvisie van dit werk houdt geen steek.
En waarom een zo lage aanval tegen het Ruusbroecgenootschap? Waarom van het tijdschrift
Studiën schrijven: ‘cette collection est devenue introuvable depuis la guerre; seule, la
Bibliothèque du Grand Séminaire de Gand la possède’ (698, n. 142); in alle grote huizen van
de Jezuïeten in Vlaanderen en Nederland had hij deze collectie kunnen vinden.
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Literaire kroniek
De romans van Jos. Panhuysen
B.M. van den Berg
HOEWEL de eerste roman van Jos. Panhuysen van 1930 dateert, bleef hij tot voor
kort een vrij onbekend romancier. Wel werd er hier en daar geklaagd over gebrek
aan waardering, maar op de meeste plaatsen zelfs dat niet; men kende hem eenvoudig
niet. Duidelijk merkbare verandering kwam er pas sinds 1957. In dat jaar verscheen
Wandel niet in Water, dat in 1959 met de Vijverbergprijs werd bekroond. Naar
aanleiding van deze bekroning herhaalde J.W. Hofstra zijn in 1955 uitgesproken
klacht, dat Panhuysen als katholiek romancier jarenlang schandelijk verwaarloosd
is (De Tijd, 23 - 12 - '59). Van kentering in de waardering getuigt ook de opdracht
van het departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, die in 1959 leidde
tot de uitgave van Ik kom niet terug. Men zou kunnen zeggen, dat Anton van
Duinkerken deze gang van zaken heeft voorzien. Hem komt in ieder geval de eer toe
de kwaliteiten van Panhuysens schrijverschap reeds vroegtijdig te hebben onderkend.
Hij waardeerde in 1932 Het Afscheid als te subtiele kunst voorlopig om grote
romankunst te kunnen zijn. Daarbij constateerde hij, dat de langzame ontwikkeling
van Jos. Panhuysen bijna niet te volgen was in de gewone publiciteitsorganen der
jongere schrijvers en dat de auteur zijn reputatie niet opdrong aan de lezers. Maar
ook wanneer rond 1957 die reputatie ‘ver de begrenzingen van de katholieke literatuur
te buiten gaat’ (Dubois, Het boek van nu, dec. 1957), blijft het blijkbaar moeilijk een
goed uitgangspunt te vinden. Schrijvend over de allerlaatste romans gaan de diverse
critici van de titels uit, maar zij beseffen toch onvoldoende wat zij in de hand houden.
Lambert Tegenbosch vindt ze moeilijk te onthouden en bedrieglijk, Van Heugten
noemde ze wonderlijk, J.W. Hofstra spreekt van een vondst. Hoe men er ook over
oordelen wil, die titels geven aan wie zich andermaal in de lectuur van deze romans
verdiept, een stevig houvast. Dan blijkt n.l. hoe deze titels, in tegenstelling tot die
van vroegere romans, woorden, een soort lijfspreuk of kernachtig gezegde van een
der hoofdpersonen vormen: de hoofdpersoon denkt (of spreekt) en Panhuysen citeert,
terwijl in vroegere boeken de hoofdpersonen citeerden wat Panhuysen dacht. Zo
bezien zijn deze titels inderdaad wonderlijk; ze openbaren ons het wonder dat zich
in alle ware literatuur voltrekt: de schrijvende auteur legt vast wat zijn levende figuren
zeggen en denken. En dat lijkt ons nu de wezenlijke vernieuwing die zich na 1950
in Panhuysens schrijverschap heeft voltrokken. Wel blijft de schrijver hardnekkig
naar de zin van het leven vragen, maar hoe anders gebeurt dat sinds de auteur zijn
levende personen aan het woord laat. Bij alle overeenkomsten tussen de eerste en
laatste werken ligt daar het opmerkelijke verschil. Blijken het steeds dezelfde facetten
van het ook wezenlijk onveranderlijke leven, die Panhuysen intrigeren, ouder
geworden distantieert hij zich om plaats te maken voor zijn romanfiguren. Naar vorm
en inhoud is dat manifest. Oudere boeken vertellen in verhaalvorm een episode uit
het voortgaande leven van de hoofdfiguren; ze bewegen zich dus naar een bepaald
punt toe. De nieuwere boeken overzien het leven van de hoofdpersoon geheel of
gedeeltelijk en geven daarover in een of andere vorm een afgerond verslag; ze
bewegen zich dus vanuit een bepaald punt. Van
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progressief in de oudere romans wordt de lijn van de compositie regressief in de
nieuwere. Een kort overzicht moge dit verduidelijken.
Het Hoopvolle Tekort van 1930 doet ons het verhaal van Marie Hoogwoud die
haar verloving heeft verbroken, omdat ze niet wenst te emigreren naar Amerika,
zoals haar aanstaande van plan is. Aanzoeken die haar nadien gedaan worden, wijst
ze af. En als Gijs Verhoogh uit Amerika terugkeert om haar opnieuw te vragen, stemt
ze toe. ‘Hun beider tekort is trots’ (121). Maar ‘het tekort in iedere mens is een goede
grond voor zijn hoop op de eeuwigheid’ (94). Zo verhaalt het boek een belangrijke
episode uit het leven van de hoofdpersonen. En vanaf het begin is reeds duidelijk
waar de ontwikkeling heenleidt.
Zo ligt het ook met Het afscheid (1932) dat men de roman van het gezin Tonella
zou kunnen noemen. De groter geworden kinderen uit het gezin staan voor de keuze
van een levensrichting. Pauline verlooft zich met Joost, Greet huwt de ongelovige
ingenieur Dolf, Lotte wordt zangeres en Peter worstelt heel lang met de vraag, of hij
kloosterling zal worden, ja of neen. En waar dan het eigenlijke leven begint, eindigt
het boek. Een beslissende episode is afgesloten.
In De Ontmoeting (1937) is de tijd waarbinnen het verhaalde zich afspeelt tot een
minimum teruggebracht. Feitelijk het uur dat Van Toor op het station van zijn
geboorteplaats op een treinaansluiting moet wachten. Maar in dat uur maakt hij
ontzettend veel mee. Hij gaat heel zijn leven in een totaal ander licht zien, zodat het
hem was, ‘of hij zijn gehele vorig leven niet werkelijk op deze aarde had doorgebracht,
of hij nu eerst op zijn bestemming was aangekomen’ (149).
Zee (1938) is evenals Rechtvaardigen en Zondaars (1947) een omvangrijk boek.
In beide boeken treden veel personen op die voortdurend gewichtige besprekingen
voeren, waaraan het verhaal bezwijkt. Niettemin is Zee naar de tijd gezien nog
duidelijk rechtlijnig van begin- naar eindpunt geschreven. In Rechtvaardigen en
Zondaars ligt dat iets anders. Daar is enkele malen een hiaat in de tijd. Een keer zelfs
ruim twee jaar. Achteraf wordt dan nog wel verteld wat er in die tijd is gebeurd, maar
het geheel verloopt niet meer zonder onderbreking van begin naar einde. Er zijn dus
al gedeelten die bij wijze van terugblik gegeven worden. Zo preludeert dit boek op
de latere romans, waarin steevast vanuit een gegeven eindpunt een vroegere tijd
wordt beschreven.
In Leven alleen is niet genoeg (1954) is het eindpunt de dood van de vrouw van
Kees Roderijs. Maar eerst na haar dood wordt aan Kees Roderijs (en daarmee aan
de lezer) duidelijk wat zij in zijn leven heeft betekend.
De belastingambtenaar uit Iedereen weet het beter heeft zijn verslag pas
opgeschreven nadat Jan Tondel in een zenuwinrichting is opgenomen. En Gewoon
Bespottelijk (1956) is het dagboek van een gehuwde vrouw die - uiteraard achteraf
- haar belevenissen en overpeinzingen heeft genoteerd. Hoezeer datzelfde geldt voor
het verhaal van de kloosterzuster (Wandel niet in Water, 1957) en de handelsreiziger
uit Ik kom niet terug (1959) behoeft wel geen toelichting.
Uit dit zeer summiere overzicht kan duidelijk geworden zijn wat wij bedoelen. In
zijn eerste boeken is Panhuysen getuige van wat plaats heeft; in de laatste wordt hij
getuige van wat heeft plaats gehad.
In het oudste ons bekende verhaal van Panhuysen, De Gelukkige, (Roeping,
1923-1924), blijkt het leven de auteur te intrigeren. Maar toch heel anders dan bij
zijn tijdgenoten. Hoewel hij schrijft: ‘het was heerlijk te leven’,
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heeft de vitalistische dadendrang het hem toch niet gedaan. ‘Het is wat eentonig en
niet zo heel bijzonder’. Men zou denken, dat zelfs de wil om te leven ontbreekt: ‘dat
alles maar gaan moest als het gaan wilde’. Maar in 1930 wordt duidelijk, dat die
gedachte op een misvatting berust. Wel staat er ook dan nog: ‘Alles zal gaan, als het
gaan moet’ (Het Hoopvolle Tekort, 75), maar er wordt toch spoedig aan toegevoegd,
‘dat alleen het vertrouwen en de goede wil ons kunnen redden’ (87-88). En daarmee
zitten we meteen bij het centrale motief van alle boeken van Panhuysen: Leven alleen
is niet genoeg. Dat thema wordt met weinig variërende woorden telkens weer
omschreven. In Het Afscheid heet het: ‘Het leven is een opeenvolging van de meest
onzinnige en onverklaarbare stemmingen en gevoelens, het is een voortdurend
zelfbedrog, behalve op enkele schaarse ogenblikken als deze’ (Afscheid, 145). Maar
onmiddellijk daarna (p. 148): ‘Het leven stuwt ons voort, wij weten niet hoe, wij
weten niet waarheen, maar wij worden geleid’.
Enkele jaren later (De Ontmoeting, 1937, p. 83): ‘Het leven hier is maar een droom,
het gaat voorbij, maar het beslist. Men moet er het geheim in vinden, dat iedere
droom verbergt’. Dat blijkt evenwel niet zo eenvoudig. Het boek van 1938 (Zee) is
aan het zoeken naar dat geheim bezweken. Voortdurend wordt er gediscuteerd over
het leven, maar het verhaal vordert niet! Het leven was een spel, inderdaad, een
betekenis bezat het niet (40). We zijn niet tevreden met dit leven (42). Kan het leven
zo voortduren, altijd eender, zodat we zelfs de dagen niet meer kunnen onderscheiden
van elkaar? (42) Heeft het leven zin, vroeg ze hardop (124). De zin van het leven
buiten het leven te stellen, welk een dwaasheid (183). Moeder, waarom leven wij?
herinnerde hij zich en hij vond deze boektitel bijzonder toepasselijk (228).
Na de tweede wereldoorlog (Rechtvaardigen en Zondaars, 1947) blijkt er op dit
punt niet veel veranderd te zijn. ‘Het leven is chaotisch, het gaat her en der, het is
onberekenbaar’ (47-48). Nadien echter wordt steeds duidelijker uitgesproken, dat
men iets moet maken van zijn leven (Leven alleen is niet genoeg, 54). Dan heeft het
niet alleen zin, maar is het zelfs rijk. En dat kan in die jaren waarlijk niet duidelijk
genoeg gezegd worden, want iedereen weet het beter, iedereen vindt het leven zinloos.
Maar wat iedereen b e t e r weet, wil Panhuysen beter w e t e n . Daarom distantieert
hij zich van het leven en de mensen. Koel en op afstand onderzoekt hij wat het leven
betekent. Het leven dat zich aan anderen voltrokken heeft, onderwerpt hij aan een
kritisch onderzoek, maar hij mengt zich er niet in; hij blijft bewust op afstand. Daarin
demonstreert zich de vernieuwing die zich na 1950 in zijn schrijverschap heeft
voltrokken.
Hij is een toegewijd luisteraar, wanneer vrienden en bekenden aan de weduwnaar
vertellen welke plaats de overleden vrouw in het leven innam (Leven alleen is niet
genoeg). Hij leest het haast ambtelijk-minutieuze verslag dat de belastingambtenaar
overlegt over het leven van die zonderlinge vrijgezel, Jan Tondel (Iedereen weet het
beter). Haast nieuwsgierig en onbescheiden leest hij het dagboek van de gehuwde
vrouw, die ‘gelukkig getrouwd (was) zoals men dat noemt’ (Gewoon Bespottelijk,
30). En de Wandel niet in Water luistert hij mee naar het verhaal dat de kloosterzuster
aan haar Overste vertelt over het leven van haar broer, de geslaagde zakenman, Maan
van Houthalen. In Ik kom niet terug wordt hem het verhaal verteld van de
tweeëndertigjarige handelsreiziger, Bert Harting, die besluit nooit te zullen trouwen.
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De zo totaal anders en zo veel zorgvuldiger gecomponeerde boeken van na 1950
gaan niet o v e r het leven, of een episode daaruit, neen, ze zijn het leven van de
hoofdfiguur, geheel of gedeeltelijk. Een climax in de gewone romantechnische
betekenis van dat woord, zoekt men er dan ook vergeefs. Ze beginnen waar het te
beschrijven leven is geëindigd; en ze eindigen waar de ouder geworden mens zou
wensen begonnen te zijn, n.l. daar waar de hoofdpersoon tot een zeker inzicht is
gekomen.
Dit bedenkende komt men in de verleiding, tussen de oudste en de jongste boeken
van Panhuysen een vraag- en antwoordverhouding aan te nemen. Steeds vragend
naar de zin van het leven komt hij, ouder en levenswijzer geworden, tot een of ander
antwoord. Misschien formuleert men nog beter, wanneer men zegt: op de vraag die
Panhuysen hardnekkig is blijven stellen, geeft het leven eindelijk antwoord. Dat
verklaart ook de andere structuur van zijn latere romans.
Wie naar de oorzaken van deze overgang tast, vindt geen voldoening in de
waarschijnlijk wel aanwijsbare invloed van Marnix Gijsen. Die betreft immers
hoogstens de versobering van de vorm en de kordater voortgang van het verhaal.
Een werkelijke oorzaak moet dieper liggen. Men is geneigd te denken aan een reëler
geloofsbeleving. In de oudste boeken beleeft de lezer avonturen van gelovige en
ongelovige mensen. In de latere boeken beleven de hoofdfiguren het avontuur van
hun geloof of ongeloof. Niet dat in ieder van die boeken een geloofscrisis beschreven
staat. Maar wel, dat men geen raad weet met een leven in het geloof. In
Rechtvaardigen en Zondaars, dat men om verschillende redenen als een
overgangsboek kan beschouwen, zegt Stijn tot Olivia, na een twistgesprek met Olivia's
vader: ‘Het komt natuurlijk omdat je vader een gelovig man is. Hij neemt tal van
dingen aan, omdat hij ze gelooft. Ik acht het geloof niet gering, het is een wijze van
verklaring, die altijd min of meer noodzakelijk blijft. Maar het blijft een geloof’.
‘Hoe bedoel je dat?’ ‘Het is een voorlopige verklaring. Als je niet weet, geloof je,
vind je een oplossing die niet op gegevens steunt, maar die toch een samenhang vat.
Het geloof is niet het ergste, het is zelfs onmisbaar’.
Men kan, dunkt ons, zeggen dat Panhuysens oudste boeken godsdienstige mensen,
beminde gelovigen tot hoofdpersoon hebben, terwijl zijn jongste romans handelen
over gelovige mensen, die lang niet altijd tot de traditionele beminde gelovigen
behoren. De geloofsbeleving in de praktijk van het alledaagse leven, daar gaat het
om. Daarom lijkt ons, dat in Leven alleen is niet genoeg één van de kernpassages uit
Panhuysens ontwikkeling staat: ‘Voor gelovigen is het geloof iets zo vanzelfsprekends,
dat ze geen ogenblik hoeven te denken. Het geloof is niet iets waar men over denkt.
Dat heeft men. En men heeft het op grond van de wet, van de wet die Paulus als heel
de wet had gekenschetst. Als iemand hier opstond en verklaarde dat hij niet aan de
transsubstantiatie geloofde, zou heel de parochie ontsteld zijn en de man of de vrouw
afschrikwekkend vinden. Maar dezelfde parochie vond het in het geheel niet zo
verschrikkelijk, dat sommigen onder hen geregeld de elementairste naastenliefde
heel kalm verwaarloosden, dat ze hun personeel of hun kennissen, die ze minder in
stand achtten vernederden, dat ze met slimmigheden de onwetende of de al te
vertrouwende geld uit de zak klopten. Hij zag er zo enkelen, die een behoorlijk bedrag
pachtgeld voor de bank waarin ze zaten, gestort hadden’ (98-99).
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De genoemde verschillen nemen overigens de overeenkomsten tussen de jongere en
oudere werken niet weg. Ze worden er integendeel duidelijker door belicht. We zullen
die niet allemaal vermelden, alleen die overeenkomsten, die op bepaalde punten en
in enkele motieven zó frappant zijn, dat men van een herbelichting van hetzelfde
motief zou willen spreken. Daar is b.v. het roepingsmotief in Het Afscheid, in
Rechtvaardigen en Zondaars, en in Gewoon Bespottelijk. (Het motief komt overigens
ook nog in andere boeken voor). In Het Afscheid, waar de roeping van Peter het
motief is dat de titel van het boek rechtvaardigt, wordt de roeping gezien in het bijna
romantische licht, dat in de dertiger jaren deze uitverkiezing mogelijk nog omstraalde.
In Rechtvaardigen en Zondaars vindt een bezinning plaats op de gelofte van
Maagdelijkheid, de volharding, en - heel praktisch! - op het economisch nut van deze
late roeping voor de orde of congregatie. Gewoon Bespottelijk gaat dieper op de
materie in: als wezenlijk voor de geestelijke stand wordt hier de tekenwaarde gesteld.
Men is zelfs geneigd zich de vraag te stellen, of Rechtvaardigen en Zondaars en
Gewoon Bespottelijk geen variërende herhaling zijn van Het Afscheid. In het
laatstgenoemde boek de zoon die veel innerlijke onzekerheid overwint en eindelijk
besluit priester te worden, ook al is dat zijn ouders beslist niet aangenaam; in
Rechtvaardigen en Zondaars de zoon die een weloverwogen besluit neemt en
vervolgens zijn familieleden op de hoogte brengt; in Gewoon Bespottelijk is de zoon
reeds ver op weg naar de verwezenlijking van zijn priesterideaal, maar zijn moeder
gelooft er (nog) niet in. In alle drie de boeken ook de dochter die een relatie aangaat
die de ouders niet welgevallig is. Maar in tegenstelling tot het roeping-motief zou
men hier van een anticlimax moeten spreken. In Het Afscheid wordt de relatie in het
(gemengde) huwelijk bestendigd; in Rechtvaardigen en Zondaars wordt de relatie
na een tijd van samenleven verbroken, en in Gewoon Bespottelijk wordt het
huwelijksplan opgegeven. Vergelijken we ten slotte in de drie genoemde boeken de
onderlinge verhouding tussen de vader en de moeder, dan valt op, dat ze heel weinig
van elkaar begrijpen en weinig van elkaar weten. Nu is dat begrijpen ook bijzonder
moeilijk. De vraag is echter of het wel zo noodzakelijk is. In Het Hoopvolle Tekort
(p. 139 en 140) wordt over de verhouding tussen Marie en Gijs, die weldra zullen
huwen, als volgt gesproken: ‘Je moet houden van elkaar, verbeterde hij, dat is meer
dan verstaan’. - ‘Wat bedoel je?’ - ‘Dieper verstaan. Intuïtief .... Het voornaamste is
wel, dat je van elkaar houdt, gaf hij toe. Zij zwegen en dachten na over wat van
elkander houden was, en hoewel zij zich beiden daarbij gelukkig voelden, begrepen
zij het niet’. En in Leven alleen is niet genoeg zegt Floor op haar sterfbed: ‘Ik heb
natuurlijk nooit genoeg van jullie gehouden. Wie doet dat? Wie houdt genoeg van
anderen? En wie houdt, als het er op aankomt, genoeg van zichzelf?’ Zo kunnen we
waarschijnlijk vanuit deze overeenkomst Panhuysens ontwikkeling het duidelijkste
samenvattend formuleren: van levens b e s c h r i j v i n g tot levens e r v a r i n g . Het
hoopvolle tekort van een liefdevol gelovige werd tot de hoopvolle waarheid van een
gelovige liefde: leven alleen is niet genoeg1).

1) In het bovenstaande werden de verhalenbundel Het Geluk (Arnhem, 1931) en de naar
aanleiding van een actuele gebeurtenis geschreven roman De Pornograaf ('s-Gravenhage,
z.j.) buiten beschouwing gelaten.
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Toneelkroniek
Toneel in Nederland
Jan Ros S.J.
DE tweede helft van het toneelseizoen 1962-19631) had een vrij levendig verloop.
Hoogtepunten waren er echter niet veel. In ons verbrokkeld toneelleven kunnen vele
groepen niet alle stukken sterk bezetten. Oude en nieuwe stukken wisselden elkaar
af, waarbij natuurlijk de laatste in aantal vooropstonden. Dikwijls kon men zeggen,
dat bij deze vaak zwakke werken de opvoering het een en ander kon redden, maar
ook dit was niet altijd het geval. Soms greep een gezelschap te hoog. Het Nieuw
Rotterdams Toneel worstelt nog altijd met beginmoeilijkheden, maar Rob de Vries
heeft dan ook drie jaar gevraagd om zijn positie in de nieuwe omgeving te
consolideren. Het seizoen verliep nu moeizaam, zoals ook bij Theater, dat vooral
veel goede wil toont. De Haagse Comedie blijft opvallen door voortreffelijk
samenspel. Ton Lutz bleek voor de Nederlandse Comedie een kostbare aanwinst
maar het repertoire van dit gezelschap was niet altijd gelukkig. Ensemble is een groep
van betekenis geworden, haar optreden was echter deze tweede helft van het seizoen
maar matig. Druk en met succes weren zich de ‘kleinere’ gezelschappen Centrum
en Studio. Deze laatste groep schijnt haar speelstijl te hebben gevonden.
De opvoeringen in Theater Carré te Amsterdam van De Perzen van Aeschylus,
hoogstwaarschijnlijk de oudste tragedie uit de wereldliteratuur, zijn een triomfantelijk
succes geworden. Een vernietigende nederlaag wordt hier aangekondigd, geschilderd
en in haar gevolgen getoond, de ondergang van een hoogmoedig heldendom en het
leed van de oorlogswaan gegeven, een religieuze waarschuwing gericht tot de mens
de hem gestelde grenzen niet te overtreden. In de grote ruimte en met een geweldige
achtergrond kwam een uiterlijk indrukwekkende voorstelling tot stand, prachtig
geënsceneerd in vorm, kleur en glans van de kostuums, doorlopend in de maskers,
sterk gestileerd in spel en declamatie door de gave eenheid van het koor in spreken,
zingen en bewegen. Soms leek deze beweging van dramatisch standpunt overbodig
en kwamen de menselijke

1) Nederlandse Comedie: Hugo Claus, De Dans van de Reiger; Jean Kerr, Mary, Mary; Carlo
Goldoni, De Botteriken; Euripides, De Vrouwen van Troje; Friedrich Dürrenmatt, De Physici.
Haagse Comedie: Christopher Fry, Venus bespied; Ronard Miller - C.P. Snow, De zaak
Howard; Arthur L. Kopit, Oh Pa, arme Pa, jij hangt in de kast van Ma en het huilen staat
me na; H.W. van Tricht, Zo ik iets ben.... Nieuw Rotterdams Toneel: William Shakespeare,
Kimbelijn; Jean Anouilh, Medea en Damesorchest; Siegfried Lenz, Niemand van ons; Monte
Doyle, Het Sein staat op Moord; Nikolaj Gogol, De Revisor. Theater: Maxwell Anderson,
Koningin Elisabeth; Roland Dubillard, Wij zullen wel zien; Marguerite Duras, De viaducten
van Seine en Oise en August Strindberg, Met vuur spelen; Jean Anouilh, Romeo en Jeanette;
Henric Ibsen, Rosmersholm. Ensemble: Constantijn Huygens, Trijntje Cornelis; Luigi
Pirandello, Hendrik IV. Centrum: Harold Pinter, De Collectie en Een beetje pijn; Günter
Grass, De boze koks; Gottfried E. Lessing, Nathan de Wijze. Studio; Keith Waterhouse en
Willis Hall, Een geboren Leugenaar; Heinrich Böll, Een Slok Aarde; Molière, De ingebeelde
Zieke; Bert Schierbeek, Een groot dood Dier. De Nieuwe Komedie: Aeschylus, De Perzen.
Nederlandse Toneelmanifestatie: Herman Heijermans, Uitkomst.
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gevoelens niet over, mede omdat niet alle rollen door spelers waren bezet, die tegen
een zeer moeilijke opgave waren opgewassen.
De terzelfdertijd gespeelde Vrouwen van Troje van Euripides is misschien de
scherpste aanklacht tegen de oorlog, die ooit geschreven is, één lange treurzang, één
tragische situatie met Hecabe als uiterlijke band en passief middelpunt. Haar kinderen
worden vernederd en vermoord, zij zelf en haar lotgenoten in slavernij weggevoerd.
De overwinning wordt ontluisterd door het leed en de wreedheid te laten zien die de
oorlog meebrengt. Naast Aeschylus gezien kondigt echter ook Euripides de ondergang
aan van de Griekse tragedie door haar secularisatie. De behandeling van het koor,
individuen die een groep vormden, voldeed en het bleef boeiend bezig, maar mede
door enkele zwakke rollen, werd eenheid van stijl niet altijd bereikt. Oorzaak hiervan
was misschien ook de poging het stuk soms al te sterk naar onze tijd te trekken en
de les te nadrukkelijk naar voren te brengen. Aan een groot deel van het publiek
bracht de mooie opvoering toch blijkbaar niet de ontroering die het stuk geven kan.
Shakespeare was vertegenwoordigd door Kimbelijn, in ons land niet eerder door
het beroepstoneel opgevoerd. Het zwaar overladen, wat verwarde stuk met zijn
gekunstelde afloop is altijd en ook bij deze gelegenheid zeer uiteenlopend beoordeeld.
Het is een poëtisch en bekoorlijk sprookje van kuisheid en onaantastbare
huwelijkstrouw, waarin de ware liefde wordt bedreigd en miskend, maar tot een
milde triomf komt. Met de uiterlijke waarschijnlijkheid wordt nauwelijks rekening
gehouden. Naast zwakke plekken bracht de heldere opvoering een prachtige rol van
Lia Dorana als Imogeen, een van de mooiste vrouwenfiguren door de dichter
geschapen. Het stuk was echter spoedig uitgespeeld.
Veeleisend op toneelgebied was blijkbaar Lodewijk XIV niet, want hij toonde
zich voldaan over Molière's De ingebeelde Zieke, voor hem geschreven toen hij in
1672 vermoeid van zijn Hollandse veldtocht was teruggekeerd. Het is immers een
klucht en komische charge volgens het bekende recept, om in dokterstaal te spreken,
die er in dit werk, zoals gewoonlijk bij Molière, zeer slecht afkomen. Dat het zijn
laatste stuk was en het blijspel, waarin hij de ziekte-aanval kreeg, waaraan hij enkele
uren later stierf, verandert hier niets aan. Met Wim van den Brink in de vermakelijke
titelrol en Nell Koppen als de verstandige en brutale Toinette bracht het stuk een
plezierige avond, met animo immers gespeeld en met veel grappigheden van buiten
af opgesierd, vooral in de quasi-promotie van Argan tot dokter, die het slot vormt.
Reeds jaren geleden heeft Kees van Iersel dit stuk geregisseerd. Ook toen is zijn
opvatting van Molière een punt van discussie geweest.
Het is begrijpelijk dat op zoek naar een blijspel het toneel telkens weer bij Goldoni
terechtkomt. Zijn kluchtige spot met de bekrompenheden van de achttiende eeuw is
zedenschildering van een voorbije tijd, maar zijn verhalen zijn fleurig, zijn wijze van
vertellen is levendig en vooral: hij schrijft toneelteksten, die om spelers vragen.
Kinderlijk eenvoudige en telkens mislukte plannen voeren tot een vrolijk slot. Zo
ook in De Botteriken, waarin vrouwen en dochters zelfs met karnaval de deur niet
uit mogen en de vaders de huwelijkscontracten sluiten. Natuurlijk zijn de vrouwen
deze bekrompen mannetjes te slim af. Vindingrijke regie van Georges Vitaly,
weelderige decors en kostuums van Nicolas Wijnberg, spitse vertaling van Dolf
Verspoor, geestig spel onder aanvoering van Mary Dresselhuys zorgden voor een
toneelavond waaraan veel plezier te beleven was.
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Een onverwacht succes werd Nathan de Wijze van Lessing of liever een bewerking
van een bewerking van dit ‘dramatisch gedicht’, pleidooi voor begrip tussen de
volkeren en verdraagzaamheid tussen de godsdiensten. Ondanks de harde patriarch
lossen de nobele joodse koopman, de hoogstaande mohammedaanse sultan en de
tempelridder vol idealen in het middeleeuws Jeruzalem het liefdes- en
gewetensconflict op vreedzame wijze op. In dit sprookje worden de drie godsdiensten
op één lijn gesteld omdat de waarheid toch niet kenbaar is. De parabel van de drie
ringen onderstreept deze strekking van het stuk. Geschiedenis en tendens van dit
nogal simpele en optimistische tractaat werden in deze bewerking vereenvoudigd en
daardoor nog duidelijker. Niet verborgen bleef ook, dat Lessing kort te voren een
aantal fragmenten had uitgegeven van de zonderlinge Reimarus met een gezicht alsof
het hem enkel om de objectieve taak van een uitgever te doen was. De symbolische
figuren, die de Pools-Engelse regisseur had ingelast en het ingewikkelde decor
werkten storend in een overigens fraaie voorstelling met een glansrol van Guus
Hermus als Nathan.
Een vast terugkerend repertoirenummer is ook De Revisor van Gogol. Het verhaal
is bekend. Een onbenullige jongeman wordt door de ambtenaren uit een provinciestad
voor een inspecteur op dienstreis aangezien uit angst- en schuldgevoelens. Daaruit
volgen een aantal komische situaties, door Gogol met onverbiddelijke spot gegeven
en met een van de meest verrassende coups de théâtre, ooit ten tonele gebracht,
afgesloten. Haast was een onbekend begrip in het leven van de 19de eeuwse Russen.
Dit is het ook voor Peter Scharoff als regisseur. De opvoering bracht staaltjes van
meesterlijke regie, maar dikwijls werd de satire slap door overlading, versierende
detaillering, die allerlei toneelspelersgrappen en lacheffecten had toegevoegd, zodat
het geheel te veel een gechargeerde en geforceerde klucht werd, die te lang duurde.
Later werd de voorstelling ingekort.
Te hoog had Theater gegrepen met Ibsens Rosmersholm, een hecht en sterk stuk
van een groot en knap toneelschrijver, die hier ook meer dan in zijn vroeger werk
psycholoog begint te worden. De slappe voorstelling deed het stuk onrecht. Dit kan
ook worden gezegd van de opvoering, door Ensemble gebracht van Pirandello's
Hendrik IV. Volop heeft de schrijver de hem hier aangeboden kans aangegrepen om
zijn stelling toe te lichten, dat het leven niets is dan een reeks hopeloze pogingen van
de mens om voor zichzelf en anderen een werkelijkheid te scheppen, die toch geen
waarheid is. De spanning, de pointe en schok, die het werk moet brengen, bleven
uit, omdat Pirandello in deze opvoering ontbrak. Julien Schoenaert is een bekwaam
speler, maar zijn Hendrik IV is niet geslaagd. Ook zijn omgeving kon nauwelijks
werkelijkheid worden. Niet geslaagd was ook de voorstelling van Koningin Elisabeth,
waarin Maxwell Anderson nogal van de buitenkant en zonder de karakters te geven
de relaties behandelt tussen de raadselachtige figuur van Elisabeth en Lord Essex,
de populaire staatsman, die zijn leven eindigde op het schavot, en hun strijd uit liefde
en heerszucht. Het stuk vraagt zeer sterke spelers, die Theater niet kon leveren.
Om haar 15-jarig bestaan te herdenken en tevens haar oprichter Cees Laseur te
eren heeft de Haagse Comedie een van de beste voorstellingen uit de afgelopen jaren
opnieuw willen brengen, Venus bespied van Christopher Fry, vernieuwer van het
versdrama, waarvan men indertijd meer verwachtingen had dan
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in vervulling zijn gegaan. Toch bleek de keuze gerechtvaardigd. Wel blijft het waar
dat de taalvirtuositeit van de schrijver aanzienlijk groter is dan zijn dramatische
kracht, maar in de prachtige vertaling van Bert Voeten is Venus bespied door zijn
fonkelende taal een verrukkelijk stuk met een zeer menselijke kant. Deze was door
de regisseur Paul Steenbergen naar voren gebracht. De voorstelling stond op hoog
niveau, vele rollen waren sterk bezet en het succes was groot. Een bewijs dus dat dit
gezelschap een hecht ensemble geworden en gebleven is, dat zich op het eerste plan
beweegt en handhaaft.
Anouilh ontbreekt zelden in een seizoen. In zijn Medea behandelt de Franse
schrijver een thema, dat hem in zijn eerste periode voortdurend heeft bezig gehouden.
Jason wil zich van Medea ontdoen. In zijn stormachtige jeugd kon hij met een
hartstochtelijke natuur als Medea leven, als rijp man verlangt hij orde en rust. Hij is
immers middelmatig, wil aanvaarden en een compromis sluiten, ja zeggen en
zodoende hemel en politie op zijn hand krijgen. Medea zegt nee tegen de vreugde
van het geluk. Medelijden wil zij niet. Zij is nu verlost en haar kind is de haat. Zij is
gevangen in het net en staat alleen tegenover een redelijke wereld, waartoe Jason
behoort. De sterke tekst van deze knap geschreven eenacter, die uit drie dialogen
bestaat, kwam in de voorstelling door langzaam tempo, onverstaanbaarheid en volkse
wijze van spelen niet tot zijn recht. Damesorkest is een wrange schets, die het onheil
brengt in grauwe alledaagsheid, een kleine, cynische tragedie, verscholen achter een
grapje en een kijkspel. Vooral dit kwam in de opvoering naar voren. Romeo en
Jeanette, ook uit Anouilh's eerste periode, brengt eveneens zijn geliefde thema: de
onbereikbaarheid van de ‘zuivere’ liefde. Deze stelt zulke hoge eisen, dat er nauwelijks
mensen te vinden zijn die daarvoor zuiver, sterk en moedig genoeg zijn. In dit
romantisch pessimisme ziet de schrijver de wereld zeer zwart. Trefzekere dialogen
en gevoel voor toneelsituaties treft men aan in het stuk, dat soms echter gezocht is
en nog onhandig. De opvoering was aanvaardbaar maar niet gaaf.
Ronald Miller heeft uit de roman The Affair van C.P. Snow juist de elementen
gehaald die van De zaak Howard een aanvaardbaar toneelstuk maken: het
speurdersverhaal en de rechtzitting. Het stuk zit goed in elkaar zonder erg diep te
gaan. De ingrediënten maken het gezellig: iets van een wetenschappelijk betoog en
een beetje pleidooi voor verdraagzaamheid, sfeer van Cambridge, geleerden en
docenten met hun onderlinge ruzies, conservatieve universiteits-figuren en een
onsympathieke maar fatsoenlijke communistisch getinte intellectueel, een felle vrouw,
die recht wil voor haar man. De voorstelling had de juiste sfeer getroffen en de rollen
waren goed bezet. Enkel plezier als doel heeft Mary, Mary, een onhandig gebouwd
niemendalletje met een oudbakken gegeven, maar een dikwijls zeer vermakelijke
dialoog. De Nederlandse Comedie beschikt wel over de spelers om zo iets tot een
succes te maken. Hetgeen ook gebeurd is. Het plezier, dat griezelen schijnt mee te
brengen, werd het succes van Het sein staat op moord, een vernuftige en spannende
thriller, zeer goed bezet in de twee hoofdrollen.
‘Ons werk is mislukt, als dit stuk niet inslaat. Het is een typisch voorbeeld van modern
levensgevoel’. Aldus een aantal moderne Franse toneelschrijvers ter aanbeveling
van Naïves Hirondelles van Roland Dubillard. Geen verhaal dus, geen intrige of
handeling, nauwelijks karakters, alleen een situatie. Geen mogelijkheid tot werkelijk
menselijk contact, geen inhoud dus. Toneel zonder
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de pijlers waarop het altijd heeft gesteund. De mensen in dit stuk zijn als zwaluwen
die zonder doel rondvliegen. Het speelt in een winkel, tevens woning, van twee
vrijgezellen in Parijs. Hun handel mag geen naam hebben. Zij voeren van alles uit
en doen niets, leven op hun fantasie van de twaalf ambachten, die door hen echter
niet als dertien ongelukken worden gevoeld. Zij maken grote plannen en leven
ondertussen op kosten van een tante van een hunner, die goed verdient in een
hoedenzaak. Min of meer toevallig komt een meisje binnengevlogen, dat zich aardig
aanpast. Door de gesprekken ontstaan aardige situaties, die aan Harold Pinter
herinneren. Maar het loopt allemaal nergens op uit. Na het tweede bedrijf verdwijnen
het meisje en een van de vrijgezellen. De andere praat door met zijn tante. En dan is
het stuk uit. De conversatie, lege plannen en vergeefse voornemens zijn geregistreerd.
Grappig om te zien en te horen. Toneel? Dit lijkt nauwelijks aanwezig. Het korte
stuk is juist niet te lang. Overtuigen doet het niet. De opvoering van Wij zullen wel
zien was sfeervol geregisseerd en de rollen waren goed bezet. Ton Lensink was
briljant als Fernand. Het publiek heeft veel gelachen.
De viaducten van Seine en Oise is een drama naar aanleiding van een krantenbericht
over een geheimzinnige moord. Justitie en daders waren niet in staat een verklaring
te geven voor het misdrijf. De schrijfster is het ook niet. De raadselachtige moord
blijft dus raadselachtig. De breed uitgewerkte en langzaam voortkruipende tekst
schonk ondanks de verdienstelijke pogingen van de spelers weinig voldoening. Na
de pauze volgde Met vuur spelen, een compacte eenacter van de rasechte
toneelschrijver Strindberg, die in de overigens goed gespeelde voorstelling wel wat
tekort scheen te komen.
Harold Pinter is op het ogenblik - dit moet men er altijd bij zeggen, want wij leven
tegenwoordig snel - een der voornaamste vertegenwoordigers van het moderne
Engelse toneel. Men moet hem dus spelen, maar het genre verveelt spoedig. Zijn
beste werk, De Huisbewaarder, hebben wij hier het eerst gezien. Alledaagse
omstandigheden, gewone mensen, gesprekken zonder zin. In dit laatste is hij een
meester. Hij roept een sfeer op van onzekerheid, mysterie, dreiging. Contact is echter
niet mogelijk, wat de dood voor het toneel betekent. De taak daarvan schijnt ook
nauwelijks het opgeven van steeds ingewikkelder raadsels. Het vertrouwen in het
leven is verloren, de twijfel triomfeert, werkelijk liefhebben is onmogelijk, totale
ontluistering en zelfvernietiging is het resultaat. Dit alles is als geheel niet alleen
onbevredigend, maar het doet ook onecht aan, is zelfs op sommige punten beslist
vals. In De Collectie is de vraag of een jonge modeontwerper, die met een oudere
‘vriend’ samenwoont, een relatie gehad heeft met de vrouw van een collega. In het
zeer verbrokkelde stuk gaat de werkelijk of schijnbaar bedrogen echtgenoot tenonder.
Een beetje pijn brengt een man en vrouw, die langs elkaar heen leven en in lange
monologen hun hart uitstorten bij een miserabele figuur, een lucifersverkoper, die
geen woord zegt. De regie schiep het juiste klimaat, soms werd spanning gewekt en
in beide stukken leverde Guus Hermus een bewonderenswaardige prestatie.
Met Willis Hall maakte Keith Waterhouse naar zijn roman Billy Liar een speelbaar
stuk over een matig interessant en zielig geval, dat echter met humor gegeven is.
Paul Rodenko vertaalde het stuk en bracht het over naar een Nederlandse
provinciestad. Billy heet nu Wim en is een leugenaar, maar niet van formaat. Vader
speelt op, moeder bereddert, oma is lastig en later ziek, Wim maakt praatjes, is een
onhandelbare fantast, maar kan deze fantasie niet aan.
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Hij werkt met drie ‘verloofden’, een dom, een gehaaid en een begrijpend meisje.
Met haar wil hij het benauwende milieu ontvluchten, maar komt met hangende pootjes
weer naar huis terug. Dit geeft met de dood van de grootmoeder een navrante wending
aan het onderhoudende en grappige stuk, dat overigens beslist geen meesterwerk is.
Henk van Ulsen was in de titelrol bijzonder op dreef. Het stuk met de lange titel, Oh
Pa, arme Pa, etc. bleek schriele malligheid over een ma met complexen, waarin,
dikwijls nogal machteloos, gek werd gedaan. De Haagse Comedie deed deze gekke
sprong sierlijk, dat wil zeggen, dat de opvoering zeer goed was, wat hier echter niet
genoeg bleek, omdat het stuk niet te redden was.
Het moderne Duitse toneel was ruim maar weinig succesvol vertegenwoordigd. De
boze koks bleek een onrijp en verward geval, een soort symbolische satire, waar men
verbaasd en raar tegenop bleef kijken. Dit is niet lang vol te houden en na drie
voorstellingen was het werk dan ook van het repertoire verdwenen. Sympathieker,
ook om de duidelijk goede bedoeling, doet het afschrikwekkend toekomstbeeld aan,
dat Heinrich Böll in Een slok aarde tekent. Het boeiende thema wordt echter
uitgewerkt op een gewild vreemde en geforceerde manier, die soms zelfs lachwekkend
aandoet. De eigen gemaakte taal irriteert spoedig, het stuk verdrinkt in bijzaken en
is te veel betogend en te weinig overtuigend. Böll zegt positief ja op de waarden van
ons menselijk bestaan, die door atoombewapening in gevaar worden gebracht, en dit
is in de moderne kunst zeldzaam genoeg om hoog te worden gewaardeerd, maar hij
doet het Duits-nadrukkelijk en in een krampachtige symboliek. Het stuk werd met
grote toewijding en veel talent gespeeld.
De Physici van Dürrenmatt zijn moderne atoomgeleerden of hun bijna onmisbaar
gevolg: spionnen van Oost en West. Zij werken echter niet in een laboratorium, maar
zitten in een gekkenhuis. De hoofdfiguur is namelijk tot de conclusie gekomen, dat
dit de enige veilige plaats is voor een kernfysicus, die begrijpt dat zijn
wetenschappelijk onderzoek eventueel de ondergang van de mensheid tot gevolg
kan hebben. De nogal povere komedie bevat een aantal weinig verrassende
thriller-elementen, een beetje Grand Guignol, wat lang niet altijd geestige zwarte
humor, overbodige scènes, enige amusante dingen, niet weinig open deuren, die
worden ingetrapt, lugubere opmerkingen over waarheden, die aan iedere bittertafel
uitvoerig worden behandeld, dramatisch gegoochel, dat de indruk maakt van steriele
kunstmatigheid en blijkbaar door de schrijver belangrijker gevonden wordt dan de
problemen die zijn stuk nu eenmaal noodzakelijkerwijze oproept. Het is met gevoel
voor toneel geschreven, maar mensen ontbreken. De zeer verzorgde voorstelling
bracht het werk volop als komedie.
Niemand van ons komt uit Oost-Duitsland. Het stelt wederom de Duitse schuldvraag
ter discussie, met name het vraagstuk van de afzijdigheid in een totalitaire staat. De
schrijver richt zich tegen degenen, die zich trachten te onttrekken aan de
verantwoordelijkheid voor daden, die om hen heen, soms indirect met hun hulp,
worden gepleegd, de afzijdigen, die niet ‘schuldeloos’ zijn. De bedoelingen van de
schrijver zijn eerlijk, het is sympathiek en hoopvol, dat deze vraagstukken telkens
ter sprake komen, maar bij Lenz krijgen wij meer ideeën dan toneel. Hij geeft vage
bespiegelingen van weinig geloofwaardige figuren in geforceerde situaties. Dit goed
bedoelde maar onbevredigende stuk
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werd met zulk een toewijding geregisseerd en gespeeld, dat de vage tekst soms meer
leek te zeggen te hebben dan in werkelijkheid het geval is.
Eeuwen lang is de ‘Vodderije’ Trijntje Cornelis van de deftige aristocraat Constantijn
Huygens het ‘camerspel onder de vrienden’ gebleven, zoals door de schrijver was
bedoeld. De laatste jaren is deze klucht, ongegeneerd in taal en situatie, maar zeer
speelbaar met een aantal levendig getekende figuren, met succes opgevoerd. De
reprise door Ensemble van de avonturen van de Zaanse vissersvrouw, die te
Antwerpen in een verdachte buurt terecht komt, bracht wel enige aardige momenten,
maar niet het echte plezier, dat volgens de regisseur Max Croiset het stuk bevat en
ook de spelers er in vonden.
De keuze van Uitkomst van Heijermans voor de Nederlandse Toneelmanifestatie
wekte weinig geestdrift. Des te aangenamer was het verrassend en verdiend succes,
dat de opvoeringen verwierven. De sociale tendensen van het werk spreken nauwelijks
meer aan, menselijke noden, vreugden en verlangens bleken echter hetzelfde gebleven.
Het was nu werkelijk een droomspel geworden, waarin de verbeelding de hoofdrol
speelde in de koortsdroom van de Amsterdamse straatjongen, die sterren gaat plukken
op de rug van een zwaan uit het Vondelpark. Knappe en suggestieve techniek,
levendige en wel afgewogen regie, uitstekende bezetting in de belangrijkste rollen
hebben dit succes bewerkt, maar vooral het groot talent voor toneel van de schrijver.
Dit ontbreekt zowel Hugo Claus als Bert Schierbeek, hoe zeer ook de Nederlandse
Comedie onder Ton Lutz en Studio met Kees van Iersel op hun werken hebben
gezwoegd. Komen in het eerste deel van De dans van de reiger wel niet veel, maar
toch een paar aardige momenten voor, het tweede deel is enkel een droevige vertoning,
het geheel een naar en triest geval. Men kan deze ‘nare comedie’ alleen voor
kennisgeving aannemen en dan zonder dankbetuiging. Bij Een groot dood dier is de
verstandigste reactie: verdwijnen onder de pauze. Tenslotte mag met voldoening
vermeld worden de Couperus-herdenking, gegeven door de Haagse Comedie in een
spectacle coupé van 19 soms zeer korte fragmenten uit het gevarieerde werk van
deze schrijver, waarvan 10 juni jl. de honderdste geboortedag werd herdacht. Gijsbert
Tersteeg gaf voortreffelijk een volledig geloofwaardige en boeiende karakteristiek
van Couperus zelf.
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Politiek Overzicht
Internationaal
NADAT er ruim vier jaren in Génève en elders is gesproken over ontwapening zonder
dat men ook maar een stap verder kwam, is er nu eindelijk een lichtpuntje aan te
wijzen. Toen de onderhandelingen in Génève in het voorjaar 1963 opnieuw volledig
in een impasse waren geraakt, daar de Verenigde Staten, Engeland en de Sovjet Unie
het niet eens konden worden over het aantal inspecties - tegenover de eis van het
Westen minimaal zeven per jaar wenste Moskou niet verder te gaan dan 2 à 3 - deed
de Engelse premier Macmillan aan de Verenigde Staten het voorstel een
gemeenschappelijk schrijven aan premier Chroestsjef te richten met algemene
voorstellen om deze impasse te doorbreken; deze brief werd 24 april overhandigd
en leidde - tot groot genoegen van de Engelse prime minister, die zelfs dit succes
i.v.m. binnenlandse moeilijkheden al best kon gebruiken, laat staan dus het latere na enig heen en weer geschrijf tot de mededeling door president Kennedy in een rede
voor de American University op 10 juni, dat de drie atoommogendheden
hooggeplaatste vertegenwoordigers zouden aanwijzen om tot een akkoord te komen
over een verbod van proeven met kernwapens; deze aankondiging geschiedde
tegelijkertijd in Moskou en Londen.
De besprekingen begonnen 15 juli en toen bleek, dat men het niet eens kon worden
over een inspectie-systeem voor ondergrondse proeven, stelde men zich tevreden
met een verdrag, waarin proeven met kernwapens in de dampkring, in de ruimte en
onder water werden verboden. Dit verdrag werd op 25 juli geparafeerd door de leiders
der drie delegaties, Averell Harriman voor de U.S.A., Gromyko voor Rusland en
lord Hailsham voor Engeland.
Op een dergelijk beperkt akkoord had Chroestsjef reeds gezinspeeld in een rede
op 2 juli in het Oost-Berlijnse sportpaleis tijdens zijn bezoek aan de Oost-Duitse
partijleider Ulbricht ter gelegenheid van diens 70e verjaardag, maar hij koppelde dit
toen vast aan een gelijktijdig sluiten van een niet-aanvalsverdrag tussen de
NATO-landen en het Pact van Warschau. Waarschijnlijk heeft de Belgische minister
van Buitenlandse Zaken, Spaak, hierover met Chroestsjef gesproken tijdens zijn als
privé voorgestelde reis naar de Sovjet Unie, waarbij hij op 8 juli een gesprek had
met de Russische premier; Spaak zou bij deze gelegenheid reeds gesuggereerd hebben
om dit te vervangen door plechtige niet-aanvals-verklaringen door elk land
afzonderlijk om zo de moeilijkheid te omzeilen van een indirecte erkenning van
Oost-Duitsland, waartegen Bonn in ieder geval overwegende bezwaren zou hebben.
Tijdens de Moskouse besprekingen wezen de Verenigde Staten en Engeland nog op
een andere, principiële moeilijkheid n.l. dat zij geen enkele machtiging hadden om
op te treden namens de andere NATO-landen; men kwam daarom overeen, dat de
drie landen verdere besprekingen hierover zullen voeren na hun bondgenoten te
hebben geraadpleegd.
Deze overeenkomst tussen beide grote atoommogendheden is ontegenzeggelijk
belangrijk; wij weten heel goed, dat dit geen ontwapening betekent; ook,
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dat zowel de Verenigde Staten als de Sovjet Unie blijven beschikken over een
geweldig vernietigingsarsenaal, dat zij elk ogenblik zouden kunnen gebruiken; verder,
dat geen enkel geschilpunt tussen beide grootmachten tot een oplossing is gebracht
- noch West-Berlijn, noch Cuba of Laos. Het belang van dit akkoord is gelegen in
het feit, dat voor het eerst sedert het Oostenrijkse staatsverdrag in 1955 Oost en West
blijk hebben gegeven elkaar een klein beetje vertrouwen te schenken; beide partijen
hebben laten merken in te zien, dat zij er een gemeenschappelijk belang bij hebben
een atoomoorlog te voorkomen; daarom is het een - zij het dan voorzichtig - begin,
vanwaaruit men kan proberen tot verdere ontspanning in de gehele wereld te komen.
Het is o.i. onjuist om dit verdrag te vergelijken met de overeenkomst van München
in 1938 tussen Chamberlain en Hitler; toen meende men in sommige kringen in
West-Europa, dat de vrede verzekerd was en dat Hitler geen verdere aspiraties meer
zou hebben. De houding van president Kennedy nu is geheel anders dan die van
Chamberlain toen; Kennedy weet heel goed - en hij heeft dit reeds laten blijken in
zijn redevoeringen als senator en lid van de Commissie van Buitenlandse Zaken dat de Sovjet Unie streeft naar wereldheerschappij; dat de aandacht van de Verenigde
Staten niet mag verslappen; dat de tactiek van de Sovjet Unie kan veranderen, maar
dat haar einddoel hetzelfde blijft. Hij weet echter ook, dat beide grote
atoommogendheden zich in een pat-stelling bevinden en dat hij hiervan gebruik kan
en moet maken om deze wereld leefbaar te doen zijn; hij weet, dat dit akkoord niet
alleen in het belang van de Verenigde Staten, maar ook in dat van de Sovjet Unie is
en hij is daarom van mening, dat de Sovjet Unie zich in haar eigen belang zal houden
aan de nu getroffen afspraken; hij is van mening - en talrijke anderen met hem - dat
hierop wederzijds vertrouwen kan worden gebaseerd, dat langzaam kan uitgroeien
en kan leiden tot akkoorden op andere punten.
Nadat op 5 augustus in Moskou de overeenkomst plechtig door de resp. ministers
van Buitenlandse Zaken in aanwezigheid van premier Chroestsjef en de
Secretaris-Generaal der Verenigde Naties Oe Thant was ondertekend, volgden talrijke
andere grote en kleine mogendheden in een der drie hoofdsteden of in alle drie dit
voorbeeld. Het gaat echter meer om de vraag hoe deze handtekening zal worden
gehonoreerd en ook, wie niet wensen te tekenen.
Hierbij allereerst de Verenigde Staten; in de buitenlandse politiek van dit land
speelt de Senaat en hierin weer de commissie van buitenlandse zaken een zeer
voorname rol. De constitutie zegt met zoveel woorden, dat de president verdragen
kan sluiten met advies en instemming van de senaat; voor dit laatste is een twee-derde
meerderheid nodig. Hoe zal de senaat op dit verdrag reageren? Zal zij een zelfde rol
spelen als in 1919, toen president Wilson er ondanks zijn inspanningen niet in slaagde
de vereiste meerderheid voor zijn volkerenbondsidee te verkrijgen? Om dit zg.
Wilson-effect te voorkomen heeft Kennedy de senaat op de hoogte gesteld van de
besprekingen nog voor de parafering en stelde hij de Amerikaanse delegatie naar de
plechtige ondertekening te Moskou zo samen, dat zowel democratische als
republikeinse senatoren aanwezig waren. Het onderzoek door de senaatscommissie
van buitenlandse zaken o.l.v. senator Fullbright is nu achter de rug en leverde als
resultaat op, dat met op een na algemene stemmen het advies werd gegeven het
verdrag te aanvaarden; dit betekent, dat de voltallige senaat zich met ruime twee-derde
meerderheid voor Kennedy's politiek zal uitspreken.
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Dubieus was in het begin de ondertekening door West-Duitsland; hier heerste vooral
bij Adenauer en een deel van de CDU de vrees, dat het als een indirecte erkenning
van de DDR zou worden opgevat en daardoor als een aanvaarden van de verdeling
van Duitsland. De Amerikaanse minister van defensie, Mac Namara, slaagde er
tijdens zijn bezoek aan Bonn niet in de bezwaren van Adenauer weg te redeneren;
meer succes hadden Dean Rusk op 20 augustus in Bonn en lord Home in een gesprek
met de West-Duitse minister Schröder, in Londen; doorslaggevend voor het
West-Duitse besluit om het verdrag te ondertekenen was - naast de uitdrukkelijke
afwijzing van de Moskouse mededeling der ondertekening door Oost-Duitsland - de
overtuiging, dat men zich niet kon distanciëren van de Verenigde Staten en Engeland
en zich onmogelijk kon en mocht plaatsen in het isolement, waarin de Gaulle zich
had gewerkt.
Voor de laatste is de Duitse houding niet prettig. Het tussen hem en Adenauer
gesloten vriendschapsverdrag schijnt niet te werken zoals hij het zich wel had
voorgesteld. Van Franse zowel als van West-Duitse zijde werd de laatste tijd nog al
eens kritiek uitgeoefend op de door de verdragspartner genomen beslissingen; wij
denken aan de West-Duitse beslissing ten gunste van militaire samenwerking met
de Verenigde Staten, aan de Franse houding t.a.v. Engelands toetreden tot de EEG
en aan de geringe neiging aan West-Duitse zijde het Europese landbouwbeleid om
te vormen naar de verlangens van de Franse boeren. Misschien had de Gaulle gehoopt,
dat de angst voor een mogelijke erkenning van Oost-Duitsland Bonn er toe zou
verleiden het kernstopakkoord niet te tekenen, maar het deert hem weinig ook nu
weer geïsoleerd te staan in de Westerse wereld. Hij heeft tijdens en onmiddellijk na
de laatste oorlog zo vaak alleen gestaan, dat hij dit isolement als een normale en voor
hem gunstige positie is gaan beschouwen; hij noemt dit dan ook liever:
onafhankelijkheid. Nu verklaart hij, dat zonder een ontwapeningsakkoord dit verdrag
geen betekenis heeft en dat een niet-aanvalsakkoord geheel overbodig is voor zijn
land, daar het bij monde van zijn president nog eens uitdrukkelijk heeft verklaard,
dat Frankrijk nooit een aanval op een ander land zal doen. Men zou ook kunnen
concluderen, dat in dit geval het sluiten van een non-agressie-pact voor Frankrijk
heel erg gemakkelijk is. Zijn voornaamste bezwaar is, dat bij de besprekingen in
Moskou Europa afwezig was; in zijn visie ligt Engeland niet in Europa en zou dit
werelddeel door Frankrijk moeten worden vertegenwoordigd. De Gaulle heeft echter
bewust zijn land buiten de 18-landen-conferentie van Genève over ontwapening
gehouden; hij verklaarde destijds deze conferentie voor zinloos, maar bedoelde
waarschijnlijk, dat Frankrijk daar toch geen met de grote mogendheden gelijkwaardige
en voor Frankrijk passende rol zou kunnen spelen, daar het op atoomgebied een te
grote achterstand bezat. Om tenminste met Engeland op een lijn te worden gesteld
moet Frankrijk z.i. beschikken over een onafhankelijke atoommacht, niet opgebouwd
met behulp van de Verenigde Saten - vandaar ook zijn afwijzing van een aanbod van
Kennedy om de samenwerking tussen de Verenigde Saten en Frankrijk op
atoomgebied te verbeteren; toetreden tot het nu gesloten akkoord zou de Gaulle
verhinderen de nodige proeven te nemen en dus remmen in de verzekering van eigen
veiligheid. Bij deze afwijking kondigde de Gaulle tevens aan de drie ‘andere’
atoommogendheden voorstellen te zullen voorleggen voor een doeltreffende
ontwapening en hen voor het einde van 1963 te zullen uitnodigen deze maatregelen
te bespreken.
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Een andere voorname ‘Have-not’, communistisch China, reageerde niet anders; ook
Peking wees het Moskouse akkoord af en zag er niets anders in dan een poging van
de drie atoommachten om hun monopolie te handhaven en de anderen te blijven
overheersen; tevens stelde Mao voor een topconferentie te houden van alle
regeringsleiders om te praten over een volledig verbod en de vernietiging van alle
kernwapens. Hiermee zijn wij gekomen aan een andere, het aspect van deze wereld
bepalende kwestie: het Russisch-Chinese conflict.
Ongeveer tegelijkertijd met de besprekingen tussen Rusland en de twee Westelijke
atoommogendheden werd er in Moskou ook onderhandeld over de Russisch-Chinese
ideologische meningsverschillen. Delegaties van beide communistische landen
kwamen 5 juli bijeen en er werden verschillende diep geheim gehouden conferenties
belegd, maar men kwam niet tot overeenstemming; op 20 juli werden de
beraadslagingen op voorstel der Chinese delegatie geschorst. Voor, tijdens en na de
besprekingen zijn er echter zoveel scherpe woorden over elkaars standpunt in het
openbaar gewisseld, dat het aannemelijk is, dat men ter conferentie zelfs niet aan de
bespreking der eigenlijke meningsverschillen is toegekomen. Het veertiendaagse
bezoek van Chroestsjef aan zijn vroegere vriend-vijand, Tito, in de tweede helft van
augustus heeft zeker niet bijgedragen tot vermindering van de Russisch-Chinese
spanningen.
Nog enkele woorden over de moeilijkheden in Zuid-Vietnam; nadat in 1955 Bao
Dai hier aan de kant was gezet, waren de Verenigde Staten erg gelukkig met de
krachtige regering van Ngo Dinh Diem; hij kreeg dan ook alle hulp in de strijd tegen
het communistisch Noord-Vietnam en tegen de in zijn eigen land agerende
communistische groepering. Diems taak was niet eenvoudig; met wapens is het
communisme niet te bestrijden; er moesten ook economische veranderingen worden
doorgevoerd om de levensstandaard langzamerhand te verbeteren. Dit leidde tot
moeilijkheden tussen de Katholieke groep (ongeveer 10% der bevolking) rond Diem
en zijn familie aan de ene kant en de meer conservatief ingestelde boeddhistische
kringen (ongeveer 70% der bevolking) aan de andere kant. Deze laatsten klaagden
bovendien ernstig over de heersende familieregering, over bevoordeling door de
regering van de katholieke minderheid en over het feit, dat de vrijheid van godsdienst
voor de boeddhisten slechts zeer beperkt was. In de laatste maanden waren er reeds
herhaaldelijk botsingen geweest tussen boeddhistische betogers en regeringstroepen.
Sterk onder invloed van zijn broer, Ngo Dinh Nhu, en diens echtgenote, die als ‘first
lady’ in Zuid-Vietnam optreedt, heeft president Diem op 21 augustus de staat van
beleg voor het hele land afgekondigd en ontstond er een ware boeddhistenvervolging,
waarbij de beschuldiging van communistische sympathieën opgeld deed. Een beroep
van Paus Paulus VI op president Diem om te streven naar onderling begrip had geen
succes; ook de regering van Kennedy maande tot onderlinge verdraagzaamheid, maar
vond geen gehoor. De pas benoemde Amerikaanse gezant in Saigon, Henry Cabot
Lodge, vooraanstaand republikein, ex-senator, voormalig leider van de Amerikaanse
delegatie in de Verenigde Naties en in 1960 republikeins kandidaat voor het
vice-presidentschap - zal veel moeite hebben om de regering Diem weer in het gareel
te krijgen, want Kennedy is terecht van mening, dat de strijd tegen het opdringen
van het communisme in Zuid-Vietnam uiterst belangrijk is om geheel Zuid-Oost-Azië
te behoeden; maar steun blijven geven aan de regering Diem zal voor velen
onverteerbaar zijn tenzij Diem alsnog verstandiger wordt. - 4 - 9 - '63 -
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België
Tijdens de vakantie was er zoals gewoonlijk weinig politiek nieuws. Over de betekenis
van de nieuwe taalwetten werd vooral in Vlaamse kringen nog nagekaart. Een
eensluidende mening bleek hierover niet te bestaan. Verschillende Vlaamse
C.V.P.-mandatarissen spanden zich in om er de positieve kanten van in het licht te
stellen: de nieuwe taalregeling voor Brussel houdt winst in voor Vlaanderen, mits
de controlemogelijkheden ten volle worden gebruikt.
De grootste moeilijkheid om de Vlaamse opinie hiervan te overtuigen is van
psychologische aard. Alleen specialisten kunnen de nieuwe wetten in detail
beoordelen. De malaise, die na het compromis van Hertoginnedal onbetwistbaar in
Vlaanderen is blijven hangen, kan niet weggewerkt worden door een omstandige
detailontleding van wetteksten. De Vlaamse ontgoocheling komt voort uit een
algemeen klimaat. Slechts door een duidelijke, krachtdadige politiek met enkele
opvallende of wellicht zelfs spectaculaire successen kan de C.V.P. de verloren
goodwill heroveren.
***
Omdat de algemene sfeer in hoge mate bepaald wordt door de activiteit der
pressuregroepen, hebben verscheidene C.V.P.-mandatarissen en publicisten het
optreden daarvan scherp op de korrel genomen. De jaarlijkse IJzerbedevaart schonk
hun hiertoe ruimschoots de gelegenheid. Vooral het Bedevaartcomité moest het in
sommige C.V.P.-bladen ontgelden, terwijl de socialistische Vlaamse pers haar
traditioneel afwijzende houding tegenover de IJzerbedevaart adermaal in nogal krasse
termen bevestigde en niet alleen tegen het IJzerbedevaartcomité partij koos, maar
ook tegen de Vlaamse Volksbeweging, de Vlaamse Toeristenbond, het Davidsfonds,
het Vlaamse Actiecomité, enz.
Men was getuige van een algemene ontlading van het slecht humeur der
beroepspolitici, die zich blijkbaar vooral in Vlaanderen gehinderd voelen door
actiegroepen waarop ze geen vat hebben en die zich niet langs partijpolitieke banen
bewegen.
Een echte democratie is echter ondenkbaar zonder deze pressuregroepen. Indien
de partijpolitiek en de beroepspolitici het monopolie hebben van de actie, van de
propaganda, van de gedachtencommunicatie, dan is het uit met de democratie. Het
is juist een wezenlijk kenmerk van de westerse democratie, dat iedereen aan het
openbaar leven kan deelnemen wanneer hij het wenst. Daar is geen legitimatie voor
nodig, noch van de overheid, noch van de grote of kleine politieke partijen. De basis
neemt deel aan het politieke leven zoals ze het zelf verlangt.
Natuurlijk wordt er dan wel eens aan gemakkelijke agitatie gedaan, en treden er
soms personen op de voorgrond die niet het niveau bereiken dat gewenst is. Maar
dit geldt ook voor de politieke partijen. De standing van de partijen en van vele
mandatarissen en partijfunctionarissen is beslist niet beter dan die van de
pressuregroepen en hun leiders. In sommige van deze groepen wordt intenser gedacht
en kraniger gehandeld dan in de partijen, die voor het ogenblik toch echt niet door
uitzonderlijk bekwame of hoogstaande figuren geleid worden.
Bovendien hebben de partijpolitieke polemisten op een gebrekkige manier het
begrip verantwoordelijkheid omschreven. Ook wie geen politiek mandaat
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heeft, op geen kieslijst staat of geen kaderlid van een partij is, kan zin voor
verantwoordelijkheid hebben. Wie jarenlang namens een algemeen bekende en
massaal aanhoorde pressuregroep kan optreden en erdoor aanvaard wordt, is minstens
zo representatief als vele mandatarissen, die een parlementaire zetel weten te
veroveren door het spel van de partijpolitieke recrutering en daarna voor de rest van
hun dagen verzinken in de grauwe naamloosheid van Kamer of Senaat.
De geestelijke veerkracht, de uitstraling en het morele gezag van de politieke
partijen en de parlementaire instellingen zijn dermate omstreden, dat voor velen de
pressuregroepen een onmisbaar correctief zijn voor steeds dreigende verstarring,
zelfgenoegzaamheid, baatzucht en lamlendigheid. Wie politiek geïnteresseerd is,
vindt vaak veel sterkere stimulansen en veel verderstrekkende perspectieven buiten
de partijpolitiek en haar publikaties.
Dit wil geen onvoorwaardelijke verdediging van de pressuregroepen zijn. Ook
daar zijn beunhazen en onverantwoordelijken aan het werk, naast personen die
minstens even positief op het openbaar leven inwerken als dozijnen ministers en
parlementsleden.
Over enkele weken begint het parlementair leven weer en zal er wellicht geen
gelegenheid meer zijn om zich te bezinnen over de verhouding tussen politieke
partijen en pressuregroepen. De manier waarop het vraagstuk in de voorbije weken
behandeld werd, schonk velen echter geen voldoening. De beroepspolitici waren
naar veler smaak te nijdig en te weinig genuanceerd. Er zijn ongetwijfeld
pressuregroepen aan het werk die de democratie vervalsen, maar die uiten zich niet
in Vlaamse massavergaderingen of marsen of moties. Zij werken achter de schermen,
zonder ooit genoemd te worden, met actiemiddelen waar de pers zelden naar verwijst.
Zij zijn veel gevaarlijker dan de vrij onschuldige Vlaamse actiegemeenschappen.
Maar over deze pressuregroepen wordt vrijwel nooit gesproken, onverschillig of ze
van geestelijke, wijsgerige, financiële of van nog andere aard zijn....
***
Voor de rest was de vakantie een langzame aanloop naar de parlementaire activiteit.
De ziekteverzekering wacht op een aanvulling, die reeds van meet af aan invloed zal
hebben op de parlementaire agenda. Daarnaast zou een begin moeten gemaakt worden
met de grondwetsherziening. Vlaanderen wenst dat daaraan voorafgaat: de aanpassing
van de parlementaire zetels aan de werkelijke stand der bevolking.
Indien de C.V.P. er niet in slaagt, de Vlaamse opinie op deze punten, waarop ze
zich destijds uitdrukkelijk heeft vastgelegd, voldoening te schenken gaat ze nieuwe
crisissen tegemoet in eigen rangen. Voor de Waalse socialisten kan zulk een
parlementair programma leiden tot een nieuwe scherpe botsing met de Waalse
federalisten, wier eigenlijke kracht niemand nauwkeurig kent.
Indien alles scherp gesteld wordt, kan er een regeringscrisis uit voortvloeien,
gevolgd door vervroegde verkiezingen. Verder kan men moeilijk overgaan tot een
grondwetshervorming zonder klaarheid te scheppen inzake het unitarisme of het
federalisme, dat zijn stempel zal drukken op de nieuwe staatsinstellingen en hun
werking.
Daarnaast zal normalerwijze het begrotingsbeleid niet veel uitstel meer dulden.
Het brengt concrete taken mee voor regering en parlement, die niet lang op de
achtergrond kunnen geschoven worden omwille van fundamentele debatten
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over de staatsstructuur zelf, waarvan niemand kan voorspellen hoeveel tijd ze in
beslag zullen nemen.
De Belgische Communistische partij was voornamelijk in haar Brusselse afdeling
het toneel van een scherp conflict tussen wat men nu gewoon is te noemen de
Russische en de Chinese strekking - vereenvoudigde terminologie die slechts
gedeeltelijk juist is. Er kwam een formele scheuring onder leiding van een Brussels
revolutionair intellectueel die niet langer genoegen wil nemen met wat hij een
vernieuwd reformisme noemt, een reformisme dat ditmaal door de Rusische
partijleiding zelf uitgedragen wordt. Deze inwendige spanningen kwamen op een
ogenblik dat de kansen van de communisten in Wallonië nogal gunstig beoordeeld
werden. Het interne conflict, en de wijze waarop het publiek werd, bewijzen in elk
geval dat de lijdzaamheid van de leden dezer autoritaire partij niet zo groot is als de
tegenstrevers vaak beweren. Alleen hebben de burgerlijke en sociaal-democratische
kringen blijkbaar jarenlang geen juist inzicht gehad in wat er werkelijk omging in
de rangen van de communistische partij en in de geesten van de militanten, hier en
elders, niet het minst in de Sovjet-Unie en in China zelf. Alleen de toekomst kan
leren hoeveel krachten de Belgische Communistische Partij bij deze scheuring verloren
heeft. Maar zelfs zonder merkbare electorale gevolgen gaat het hier toch om een
belangwekkend verschijnsel.
5 - 9 - '63.
Hektor de Bruyne
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Forum
Monumenta Austriaca
Toen de Stiasny-uitgeverij (Wenen-Graz) in 1957 een nieuwe pocketreeks op de
markt bracht onder de voorzichtig algemene vlag, ‘Das österreichische Wort’, meende
de vakpers dat nog maar eens een conjunctureel profijtje werd bedoeld. Maar nu al
het 125e deeltje verschenen is, kan iedereen merken hoe de initiale opzet van een
schuchter waagstuk tot een koene daad is uitgegroeid. De vele dozijnen titels,
voorboden van evenzovele nog geplande deeltjes, willen aantonen hoe de
schrijfcultuur van dat in vele opzichten raadselachtige mengland Oostenrijk in het
wereldreliëf past.
Er bestaan historische voorbeelden voor een dergelijke onderneming. Niemand
minder dan H. von Hofmannsthal zette zich tijdens de Eerste Wereldoorlog aan een
Oostenrijkse bibliotheek bij Insel. Wie sedertdien het grillige spel der kritiek heeft
gevolgd, weet hoe de discussie over de strijdvraag of zoiets als een karakteristieke
Oostenrijkse literatuur eigenlijk wel bestaat, eerder toedan afgenomen is. Deze
polemiek is niet het fundamentele punt van de Stiasny-Taschenbücher; integendeel
wordt het beslissende oordeel naar de lezer zelf verlegd, en het programma beperkt
zich ertoe de uitgebreide falanx van historische of actuele wandelaars in de
verschillende letterkundige domeinen te presenteren, zo mogelijk zelfs in de minder
vertrouwde facetten van hun creativiteit. Algemeen Oostenrijkse kenmerken worden
niet angstvallig opgezocht; de specifieke persoonlijkheid van de afzonderlijke auteur
primeert. De altijd uitstekende introducties door leidende essayisten zijn dan ook
gericht op de rechtvaardige benadering van de individuele schrijver. Het resultaat is
dat elk boekje afzonderlijk een uitstekend compendium vormt van de verschillende
zijden van elke auteur, en dat het geheel een gedetailleerd panorama oplevert van
het wie en wat, het waarom en hoe van de Oostenrijkse letterkunde.
Chronologisch gezien bijt het Nibelungenlied de spits af, samen met het
‘Kudrun’-epos. Daar omheen groeperen zich de hoofse poëten met al of niet volkse
afwijkingen, Walther von der Vogelweide (ca. 1170-1230), Ulrich von Lichtenstein
(ca. 1200-75), Neidhart von Reuenthal (ca. 1230), Wernher der Gärtner (ca. 1250),
Johann von Saaz (1351-1415) en de allereerste individualist Oswald von Wolkenstein
(1377-1445). Het humanisme vertegenwoordigen K. Celtis (1459-1508) en de arts
Paracelsus (1493-1541). Barok zijn E. Piccolomini (de latere Pius II) (1405-64), L.
von Schifis (1633-1703) en Abraham a Santa Clara (1644-1709). Een volkomen
eigen plaats neemt P. Rebhuhn (ca. 1500-46) in, die bijbelstof en antieke cultuur
verenigde tot het eerste drama der nieuwe tijden.
M. Denis (1729-1800), Jezuïet en Ossian-vertaler, zet de reeks van literaire
outsiders in, die uiteenlopende figuren bevat als de oriëntalist en Goethe-inspirator
J. von Hammer-Purgstall, de politicus A. Prokesch-Osten, de officier-wereldreiziger
F. Schwarzenberg, de geoloog en reisverhaler A. Pichler, de anti-Metternich-polemist
A. Grün, de vader van de Wiener Witz, Eipeldauer, de briefschrijver A. von Villers
of de bohémien van de Biedermeier F. Sauter. Het homogene karakter van een
gesloten cultuur raakt daar volkomen versplinterd, en al zijn F. Raimund, N. Lenau,
F. Grillparzer, H. Laube, A. Stifter, J. Nestroy en M. von Ebner-Eschenbach nog
voldoende bekend, er zijn verrassingen van allerlei graad te noteren bij namen als
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C. Sealsfield (1793-1864), een weggelopen monnik, Amerikareiziger, republikein
en volksromancier, F. von Saar (1833-1906), een voorloper van het zwaarmoedige
weltschmerzige Weense impressionisme, of de idyllische R. Hamerling, de
Allerzielenpoëet H. von Gilm, de onuitstaanbaar brave B. Paoli of de verkeerd
bekende L. von Sacher-Masoch, allen uit de 19e eeuw.
Alles wat na deze periode komt, valt uit elkaar in allerlei richtingen, minder in
stijl en voorkeur dan in persoonlijk
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temperament en kunnen. Het romantische natuur- en landschappoëtisme van de enen
gaat hand in hand met de sociale verontrusting van anderen. De Wiener-Café-klant
met zijn boze argeloosheid, P. Altenberg, de historiograaf van de volksheld, E. Corti,
de cosmogone lyricus T. Däubler, de exotist F. von Gagern, de verdedigster van
historische waarden E. von Handel-Mazetti, de surrealist H. Kaltneker, de grootvader
der avantgarde W. Riemerschmid, de dandy R. von Schaukal, zij vormen samen een
doorsnee van begaafde en vlijtige toeleg. Daar staat tegenover de omvangrijke
eruptiviteit van natuurtalent of genialiteit, die gedocumenteerd wordt door namen
als H. Broch, F. Bruckner, F.T. Csokor, H. von Doderer, H. von Hofmannsthal, F.
Kafka, R. Musil, A. Schnitzler, J. Urzidil, F. Werfel, C. Zuckmayer, S. Zweig en
vele andere. De jonge lichting, die van alle generaties nog het sterkst lijdt onder de
problematiek over zin of onzin van het Oostenrijkse cachet, wordt voorlopig
opgevangen in C. Busta (1915), R. Federmann (1923), G. Fritsch (1924), F. Habeck
(1916), F. Hiesel (1921), K. Klinger (1928), C. Lavant (1915), W. Schmied (1929)
en K. Wawra (1924).
Als een herademing en tevens een tussentijdse balans heeft de uitgeverij enkele
anthologieën ingeschakeld, met aforismen uit acht eeuwen, met Oostenrijkse lyriek
van de aanvang tot deze eeuw, met hedendaagse lyriek en een deeltje met bezinnende
essays over de inhoud, de omvang en het gewicht van deze letterkunde met het
probleem-adjectief. Wie met deze boekjes kennis wil maken, begint het best met dit
laatste deeltje (nr. 100, Das grosse Erbe); daarna vallen vele gemakkelijke vraagtekens
of berustende gebaren als vanzelf weg.
Het schema is telkens identiek: een belangrijk aantal pagina's van deze zowat 125
bladzijden tellende geschriften wordt besteed aan een biografisch, chronologisch,
literairkritisch essay, waarin niemand poogt de behandelde auteur tot extradimensies
op te blazen, maar iedereen de maat der dingen neemt op een rustige, bedachtzame
manier. De kwaliteit van de inleiders (o.m. H. Kindermann, O.M. Fontana, E. Glaser,
E. Randak, K. Adel, H. Schwarz, W. Szabo, J. Strelka, E. Fried, W. Kraus) waarborgt
besef van de wezenlijke betekenis en afgemeten nuchterheid.
Oostenrijkers die uit de Duitse letterkunde niet meer zijn weg te denken, samen
met strikt lokale voorbijgangertjes, wereldauteurs naast figuren van de tweede telling,
vaste waarden der Westeuropese literatuur met amusante merkwaardigheden,
vergeelde pioniers naast nog niet aanvaarde, het mag als geheel de indruk wekken
lichtzinnig te zijn samengeflanst; in werkelijkheid biedt zich uit deze legpuzzel het
eerlijke en ook heerlijke beeld aan van een cultuur die leeft. Tegen 15 ös (of DM.
2.40) per deeltje kunt U deze boeiende reeks zelf leren kennen.
C. Tindemans

De pelgrimstocht van het Joodse volk
Een langdurig verblijf in Israël en gedegen studies over het Jodendom hebben de
lutherse predikant te Randers in Denemarken, Poul Borchsenius, ertoe gebracht een
groots vijfdelig oeuvre te schrijven over de geschiedenis van het Jodendom na
Christus1). Van deze ‘Pelgrimstocht’ geeft hij de kenmerkende episoden: 1. Val van
1) Borchsenius, Poul, De Pelgrimstocht van het Joodse Volk. Dl. I De Zoon der Sterren, 247
pp. Dl II En het werd morgen, 273 pp. - H.J.W. Becht, Amsterdam, 1963, per deel f 12,50.
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Jeruzalem en opstand van Bar Kochbar (De Zoon der Sterren); 2. het gouden tijdperk
der Joden in Spanje (De drie ringen); 3. de geschiedenis van het ghetto (Achter de
muren); 4. de bevrijding uit het isolement (Verbroken ketenen); 5. de Joodse staat
(En het werd morgen). Beschikkend over een boeiende stijl en uitgebreide
geschiedkundige- en theologische kennis wil schrijver niet alleen deze feiten plaatsen
in hun religieus, economisch, cultureel en sociaal milieu, doch vooral een inzicht
geven in het mysterie van Israël en de diepe motieven achterhalen
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van het anti-semitisme. Het gaat tenslotte over de inhoud van het Jodendom, over
het ongeschokt geloof in God. Steeds worden wij in deze geschiedenis geconfronteerd
met raadsels, die alleen maar opgelost kunnen worden, als wij de blikken naar boven
richten.
Vóór ons liggen het eerste en laatste deel van dit uitstekend oeuvre (vertaling door
C.W. Baronesse van Utenhove-Romswinckel). In het eerste deel (De Zoon der Sterren)
wordt de periode behandeld vanaf de val van Jeruzalem (70) tot aan de onderdrukking
van de opstand van Simeon Bar Kochbar door keizer Hadrianus (135). In feite handelt
slechts één hoofdstuk over deze Zoon der Sterren (Bar Kochbar), van wie men de
laatste drie jaren zoveel documenten en voorwerpen heeft gevonden dank zij de
opgravingen van prof. Yigal Yadin, doch alles wordt geleid naar het hoogtepunt van
dit tragisch messianisme. Een ‘insider’ van dit tijdperk zal verwonderd staan hoe de
schrijver er volledig in geslaagd is ons een zeer gecompliceerde periode in haar grote
lijnen en stromingen doorzichtelijk voor ogen te toveren. Het werk is werkelijk een
betovering door zijn mengsel van legende en historische feiten, van warme sympathie
en wel overwogen oordeel. Met talrijke toespelingen op allerlei feiten rijst voor ons
de fatale oosterse politiek der romeinse keizers vanaf Vespasianus tot Hadrianus, die
de hevigste jodenvervolging begon.
Kenmerkend zijn de karakterschetsen der verschillende personen, alsook de
beschrijving der historische plaatsen (Jeruzalem, Caesarea, de vesting Masada en
Betar (Sepphoris), het laatste bolwerk van Bar Kochbar). In scherpe tegenstelling
met de romeinse decadentie, welke nog harde slagen toebrengt, staat de eeuwige
inhoud van het Jodendom, welke gelouterd door het vuur, van de ene generatie op
de andere bleef bestaan als het onontbeerlijk zuurdesem in het leven van dit volk.
Deze essentie van de joodse geest werd levendig gehouden door het messianisme
(sekten, zeloten) en de apocalyptische literatuur en, met meer blijvende waarde, door
de talmoedische studies. Met recht wijdt schrijver aan deze laatste ontwikkeling
(Academie van Jabneh, Rabbi Jochanam, Gamaliël, Hillel, Ben Chananiah en vooral
Akiba) de volle aandacht.
Naast deze religieuze kracht staat ook de invloed der joden in de verstrooiing
(Babylonië, Assyrië, Egypte, Rome), die echter nooit gelijktijdig met hun palestijnse
broeders de strijd begonnen. In deze diaspora liggen ook de oorzaken van het
antisemitisme (voorspoed, andere gebruiken, geen contact, hardnekkige verhalen
over rituele gebruiken). In deze gehele situatie van het latere Jodendom komt tevens
niet alleen de strijd tussen joden en christenen naar voren, doch nog meer de innerlijke
strijd in de Kerk zelf tussen joden- en heidenchristenen. Juist door de moeilijke
politieke situatie van het Jodendom, toen alle omtrekken jarenlang aan het gezicht
waren onttrokken door rook en vuur, kon de Kerk naar een nieuw beeld groeien
(wereldkerk).
Tegen de achtergrond van dit politiek en geestelijk verzet verschijnt Bar Kochbar
als een tragische figuur: God zelf moet hem getroffen hebben, geen mens zou in staat
geweest zijn om dat te doen. Het is boeiend en leerzaam zich door dit boek, dat ons
verdiept in het verleden en in de toekomst, in te leven in een tijdperk, waar de legende
er soms als werkelijkheid uitziet en de werkelijkheid een sage lijkt.
Tegelijk met deel I verscheen in nederlandse vertaling ‘En het werd morgen’, dat de
voorgeschiedenis, de totstandkoming en de situatie van de joodse nieuwe staat
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beschrijft. Dit deel is niet alleen de afsluiting van deze serie, doch ook een
doorwerking en herwerking van drie andere boeken (De zon stond stil; Zeven jaar
voor Rachel; Ben Gurion), welke Borchsenius schreef over het moderne Israël. De
inhoud hiervan is meer bekend. Toch onderscheidt zich dit werk van vele andere
over het zelfde onderwerp door zijn brede historische visie en diepe psychologische
analyse van karakters en situaties. Het gaat niet alleen over de jodenvervolging in
Duitsland en Rusland, over de politieke, economische en wetenschappelijke opbouw
van Israël, doch ook over de gehele ingewikkelde
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politiek van het Midden Oosten (Egypte, Jordanië, Irak, Libanon, Syrië). Ook wordt
het probleem der palestijnse vluchtelingen goed en juist uit de doeken gedaan. Zijn
oordeel over de houding van paus Pius XII (blz. 56 en 68) wordt tegengesproken
door de huidige reactie op Der Stellvertreter van Rolf Hochhuth. Het is het geluk
om het herwonnen land dat dit boek zijn zo speciale sfeer geeft. Daarom gaat het zo
diep in op de ontleding van het Zionisme, dat meer met de geest te maken heeft dan
met de politiek. De inwendige moeilijkheden van het nieuwe Israël worden niet
verborgen: verdeeldheid der partijen, botsing tussen sterke persoonlijkheden, strijd
om de school, de dienstplicht voor meisjes, sabbatviering, huwelijkswetgeving, de
houding tegenover de christenen (wie is jood?), de psychologische integratie van
zoveel verschillende mensentypen, de samenleving tussen oost en west. Een zeer
leerzaam en boeiend boek.
Olaf Hendriks

Boekbespreking
Godsdienst
Het Nieuwe Testament met commentaar. 2: J. Schmid, Het Evangelie
volgens Marcus, vert. van het ‘Regensburger Neues Testament’ door L.
Witsenburg. - Patmos, Antwerpen, 1963, 392 pp., vóórintekenprijs 11 dln:
geb. F. 2.950, later: F. 3.500.
Steeds meer wordt aangedrongen op direct contact met het ‘woord Gods’ door
aandachtige lezing van de bijbel zelf. Nieuwe vertalingen, beter aangepast aan de
moderne spreekwijze, werden gemaakt. In het Nederlands taalgebied was er echter
nog een belangrijke leemte: we hadden nog geen goed commentaar, die niet alleen
rekening houdt met de moderne exegese, maar tevens eenvoudig en overzichtelijk
genoeg blijft om de leek op boeiende wijze een inzicht te geven in de juiste betekenis
van het ‘woord Gods’. Dit wordt nu goedgemaakt met deze reeks. Zonder
overbelasting met louter technische studies volgt op ieder afzonderlijk deel van de
tekst een bondige, zakelijke uitleg, waarin de moderne stellingen tot hun recht komen.
Vooral de langere uitweidingen over bepaalde, belangrijke vragen zijn bijzonder
leerrijk. De inleiding b.v. van deze commentaar op het evangelie van Marcus bevat
een kort en toch zeer duidelijk overzicht over het ontstaan van dit evangelie, de
persoonlijkheid van Marcus en vooral over de bouw zelf van dit Marcusevangelie.
Reeds bij het eerste hoofdstuk vindt men uitweidingen over het woord ‘evangelie’,
over Jezus de Zoon van God naar de synoptische overlevering, over de voorloper
van de Messias. Verder volgen nog o.a. uitweidingen over de wonderen van Jezus,
de Schriftgeleerden en Farizeeën, over de inhoud van de twistgesprekken met de
Schriftgeleerden, over het standpunt van Jezus tegenover de rijkdom. Alhoewel deze
uitgave typografisch goed verzorgd is toch komen er, spijtig genoeg, vrij veel storende
zetfouten in voor. Deze commentaren van het Nieuwe Testament verdienen zeer
ruime verspreiding.
R. D'hondt
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Rahner, Karl, Kerk en sacramenten. - Paul Brand, Hilversum-Antwerpen,
1963, 115 pp., f 5,40.
‘Onderwerpen in discussie’: zo zou men de latijnse naam ‘Quaestiones Disputatae’
kunnen vertalen, die gegeven is aan een serie duitse studies die door de
dogma-professor Rahner en de exegeet Schlier wordt uitgegeven. De onderwerpen
die aan de orde worden gesteld zijn allerminst randproblemen, maar kernzaken van
ons geloof die vaak al in de loop der eeuwen zijn bedisputeerd. Een discussie in de
theologie is echter nooit ten einde, maar moet telkens opnieuw worden gesteld en
verdiept: vanuit het hart van de geloofschat èn vanuit de eigentijdse geloofsbeleving.
Deze twee gezichtspunten liggen in de kerk van 1963 op bege-
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nadigde wijze dicht bij elkaar. Rahner zelf is een virtuoos in het verantwoord bevragen
van de theologische traditie. Ook in dit vertaalde deeltje uit de serie blijkt dit weer.
Vanuit de sacramentele structuur van de kerk als de historisch-belichaamde
tegenwoordigheid van het heil Gods in deze wereld wordt op indringende en
verhelderende wijze gezocht naar het kerkelijk wezen van de sacramenten. Elk
sacrament is op zijn eigen wijze een zelf-verwerkelijking van de kerk. In dit licht
komen in het eerste deel grote en moeilijke kwesties uit de algemene sacramentenleer
aan de orde: het opus operatum, het herleven van de sacramenten, sacramentum en
res sacramenti, de sacramentele genadeoorzakelijkheid, het getal der sacramenten,
de verhouding van sacramentele en persoonlijke vroomheid. Een hoofdschotel vormt
wel de vraag: wat wil het zeggen dat de sacramenten door Christus zijn ingesteld?
is hiervoor telkens een historisch aanwijsbaar of verondersteld woord van Jezus
noodzakelijk? wat is hier de functie van de oerkerk en van de latere kerkelijke
ontwikkeling? In het tweede deel worden de hoofdgedachten in een korte schets
verder uitgewerkt voor elk der afzonderlijke sacramenten. Rahner laat zich niet
gemakkelijk lezen.
Allereerst omdat zijn duits niet altijd uitmunt door ‘clarté’; de vertaler heeft dan ook
meermalen merkbaar voor een moeilijke opgave gestaan. In een eventuele nieuwe
oplaag moeten ook enkele storende zetfouten verbeterd worden. Maar er zijn meer
positieve redenen waarom ook dit boekje veel van de lezer vraagt. Een eerste is dat
in een ‘Quaestio Disputata’ veel als bekend voorondersteld wordt. Een tweede reden
is het feit dat Rahner menigmaal in zijn welgemikte vragen een bepaalde theologische
school onder vuur neemt, of beter gezegd: naar de kern van de zaak vraagt door
traditioneel herhaalde antwoorden in de theologie op hun toereikendheid te toetsen.
Is daarom het lezen van zijn werk voor een theologisch ‘ongeschoolde’ nutteloos en
onmogelijk? Allerminst: het betreft telkens vragen die voor ieders persoonlijke
geloofsbeleving van het hoogste belang zijn. Met name in deze studie krijgen oude
en bekende antwoorden uit de catechismus diepere dimensies en worden ze in hun
onderlinge eenheid gezien. Verdieping van het geloof betekent altijd tegelijk verrijking
en vereenvoud-iging. Kortom: een boekje om geduldig te herlezen en gelovig te
bestuderen. Het loont de moeite.
W. Klijn

Häring, B., Gabe und Auftrag der Sakramente. Meditationen. - Salzburg,
Otto Müller Verlag, 1962, 356 pp., D.M. 17.50.
Elke liturgische vernieuwing verstart tot een ‘ander’ formalisme als ze niet steunt
op een geestelijke wijziging in onszelf. Dat te bewerken beoogt het nieuwe boek van
de moraaltheoloog Häring, die met Das Gesetz Christi vermaardheid heeft verworven.
Het kwam tot stand uit grondgedachten die de schrijver herhaaldelijk heeft
voorgehouden aan priesters en leken ter gelegenheid van hun jaarlijkse geestelijke
oefeningen. De gedachten staan geordend in een drievoudig perspectief: de
sacramentele grondhouding van het christelijk bestaan, de heilsmysteriën van het
mensgeworden Woord, het hooglied van de Wet van Christus. Als een liturgische
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woorddienst begint elke beschouwing bij een zorgzaam gekozen schriftpericope en
eindigt in een tot God gericht gebed. De boeiende taal van deze ‘Meditationen’,
onderbroken door uittreksels en getuigenissen uit de levende wereld van genade en
gebed, maken van deze publikatie een goede hulp tot een geestelijk aggiornamento.
S. De Smet

Moereels, Lode, Ruusbroec en het religieuse leven. - Lannoo, Tielt, 1962,
640 pp., geb. 220 Fr.
Ruusbroeck behoort ongetwijfeld tot de grote theologen van de Kerk; hij is een van
diegenen die in zijn leer de beweging zelf van het leven nooit verloochent. Zijn
theologie is dynamisch, niet statisch. In de verschillende stadia van het geloofsleven
onderkent hij de juiste verhouding tussen de begenadigde menselijke natuur en haar
goddelijk Beeld. Dit alles maakt van hem ook voor ons een bijzonder vruchtbare, zij
het niet immer gemakkelijke, auteur. Enkele moderne theologen lieten zich door zijn
denken inspireren. Tot nogtoe echter waren de belangrijke publikaties over deze
grote Vlaamse mysticus eerder van technische aard, ontoegankelijk voor de
niet-geschoolde lezer. Aan pater Moereels komt de verdienste toe een eerste grotere
poging gewaagd te hebben om R.'s leer op een systematische manier bevattelijk, of
liever gezegd, bruikbaar te maken voor de moderne gelovigen, en bepaaldelijk voor
de religieuzen. Daarmede keert hij terug tot de oorspronkelijke bedoeling van
Ruusbroec zelf, die de meeste van zijn tractaten aan geestelijke personen opdroeg
om hen om-

Streven. Jaargang 17

81
trent de diepere zielewerking van Gods genade voor te lichten. Het boek bevat drie
delen, waarvan het eerste m.i. het meest waardevolle is. In dit eerste deel wordt aan
de hand van keurig vertaalde teksten de gehele leer van de mysticus beschreven.
Ongetwijfeld is dit de vrucht van een jarenlang vertrouwd-worden met R.'s gedachte.
Het is voortaan ook de beste inleiding op een diepere lezing of studie van Ruusbroec
zelf. En dit is geen geringe verdienste. In het tweede deel wordt R.'s leer over het
geestelijk leven in het algemeen en in het derde deel zijn leer over het gebed
behandeld. Eigenlijk zijn deze beide delen eerder een uitgebreide bloemlezing van
citaten, die door beschrijvende teksten verbonden worden. Voor de kennis van
Ruusbroec en zijn tijd is ook dit ongetwijfeld waardevol. Maar hier stoten we toch
op een wezenlijk tekort van dit werk. Ruusbroeck is er te weinig geduid in de levende
traditie van de christelijke gedachte. En misschien zit de wortel van dit tekort dieper:
af en toe wordt een gebrek aan openheid tegenover de specifieke genade van onze
eigen tijd duidelijk merkbaar. Dit is ook wel de reden waarom deze laatste twee
delen, ondanks de waardevolle R.-teksten, langdradig aandoen. Sint-Ignatius wordt
geregeld als vergelijkingspunt met R. aangevoerd. Men ziet niet goed waarom hij
zo alleen en zo nadrukkelijk. De moderne literatuur die geciteerd wordt lijkt toevallig
bijeengebracht en moet eerder dienen om R.'s gedachte te staven. De Ruusbroec-studie
krijgt slechts haar volle zin als zij ons de waarde en de opdracht van de eigen tijd
helpt verklaren. De inspanning om de grote mysticus voor ons op die wijze actueel
te maken missen we hier. Dit is een duidelijk voorbehoud dat wij bij dit in vele
opzichten schone en aanbevelenswaardige boek menen te moeten maken.
G. Achten

Spencer, Sidney, Mysticism in World Religion. - Pelican Books, 363 pp.,
7 sh. 6 d.
Er is geen gebrek aan boeken over de mystiek. De Engelse dominee Spencer bespreekt
de mystiek zoals deze zijn plaats heeft in de voornaamste religies: Hindoeïsme,
Boedisme, en de Islam, bij de Grieken en Romeinen, de Hebreeën en de Joden, en
ten slotte bij de christenen. In het slothoofdstuk behandelt hij verschillende richtingen
in de mystieke ervaring. De moeilijkheid van deze en soortgelijke studies is er een
van terminologie; men kan mystiek niet beschrijven in de termen eigen aan het
christendom wanneer men Aziatische godsdiensten behandelt. Maar zelden heeft
een begrip dezelfde mystieke inhoud in verschillende godsdiensten. Hierdoor wordt
het toch al moeilijke onderwerp vaak omgeven door een waas van vaagheid. De
christen zal zich vanzelfsprekend het meest op zijn gemak gevoelen in de
hoofdstukken die de christelijke mystiek tot voorwerp hebben. Deze gedegen studie
zal in zijn geheel alleen diegenen aanspreken die zich bizonder interesseren voor alle
verschijningsvormen van de mystieke ervaring.
W. Peters
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Hillig, Franz, Frommigkeit des Alltags. - Herder, Freiburg, 1963, 224 pp.,
geb. D.M. 15.80.
Er zijn dagelijkse verschijnselen en dingen, waarvan het gebruik en de beheersing
het levenspeil vertonen en zelfs bepalen: kleding, gesprekken, bezoeken, brieven,
boeken, leeftijd, andere volkeren, diagnose van de tijd. Over dat alles handelt dit
boek: concreet, wijs, vroom, verlichtend en bevrijdend, symbolisch, vaak peilend en
met verre horizonnen. Zulke som van beschouwingen noemen we gewoon-christelijk
existentialisme; ze wijst daarom niet minder op naastenliefde, zelfverloochening,
offergeest, vreugde, hoop. Een vernieuwende christelijke ascese moet, dunkt ons,
met deze en dergelijke bouwstenen opgetrokken worden.
Em. Janssen

Renckens, H.S.J., De Godsdienst van Israël. - J.J. Romen & Zonen,
Roermond en Maaseik, 1963, 2e druk, 286 pp., f 15,75.
Na zes maanden een tweede (ongewijzigde) druk en tegelijk bekroond door de
Brand-Van Gent-prijs, waarbij de jury noemde als ‘een van de vele voortreffelijke
eigenschappen van het boek: het zichtbaar maken van de directe betrokkenheid van
de huidige gelovige lezer bij het bijbelwoord’. Ondertussen zijn verschillende
vertalingen in voorbereiding. Deze enkele gegevens wijzen al op de waarde van deze
eerste katholieke theologie van het Oude Testament in ons taalgebied. Prof. Renckens
is een gids bij uitnemendheid in de wereld van de bijbel, men moet zich rustig door
hem laten leiden. In zes hoofdstukken worden achtereenvolgens de historische fasen
van Gods heilshandelen en de schriftelijke neerslag ervan in het Oude Testament
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behandeld, vanaf de aartsvaders tot en met het Jodendom. Daarbij komen voortdurend
de grote heilsthemata aan de orde, een blik op het verzorgde zakenregister bewijst
dat. Het eerste hoofdstuk dat men ook zeker als laatste moet lezen, is wellicht het
moeilijkste en rijkste; het is inleiding en samenvatting tegelijk en geeft een hele en
heilzame theologie over de verhouding geschiedenis-mysterie in Gods handelen met
de mens: met geslepen formuleringen wordt hier blootgelegd wat de bijbel ons
vandaag te bieden heeft. Wie na het lezen van dit boek de smaak voor bijbelstudie
te pakken heeft, vindt aan het eind ervan een uitvoerige bibliografie: goed gekozen
en uitstekend - met een zekere souvereine vrijheid - becommentarieerd. Maar boven
alles neme men dan het Oude Testament zelf ter hand: tolle - lege, en dan wordt de
dienst die dit werk u bewezen heeft ten volle duidelijk en vindt het zijn vervulling.
W. Klijn

Gramberg, Th.B.W.G., Oecumene in India en Ceylon - Op weg naar Gods
ene Kerk. - Boekencentrum N.V., 's-Gravenhage, 1962, XV-366 pp., f
19,50.
Schr. was van 1952-1960 presbyteriaans zendingspredikant in Ceylon en leerde van
nabij het ontstaan van de Churchunions in Zuid-India en Ceylon, en de worsteling
daartoe in Noord-India kennen. Het boek is meer een historisch overzicht dan een
thematisch-systematische studie. Daar de voormannen van de besproken kerken,
vooral van die van Zuid-India (Newbegin), een voorname rol speelden in de
Wereldraad van Kerken en vele uiteenzettingen met de Anglikaanse kerk ter sprake
komen, vormt het onderhavige boek met zijn vele goedgekozen citaten een
waardevolle aanvulling voor de studie der huidige oecumenische beweging. Het boek
is prachtig uitgegeven en zeer vlot geschreven. De lezer dient er echter rekening mee
te houden, dat de schr. zelf laagkerkelijk is ingesteld, wat bij alle objectiviteit toch
een eenzijdig gekleurde waardebeoordeling inzake kerkelijk ambt en sakrament tot
gevolg heeft; vgl. p. 172-173, 246-261.
W. Boelens

Meinhold, Peter, Konzile der Kirche in evangelischer Sicht. Kreuz-Verlag, Stuttgart, 1962, 229 pp., DM 10.80.
Na een beschrijving van het synodale kerkelijke leven in het N. Test. (blz. 11-26) en
de synodale betrekkingen binnen kerkprovincies tot het jaar 300 (blz. 27-47) volgt
de geschiedenis van de de gehele Kerk van Oost en West representerende Concilies
(blz. 49-75). De middeleeuwse Concilies na 1054 noemt Meinhold niet meer
‘oecumenische Concilies’, daar de eenheid van de oosterse en westerse Kerk teloor
is gegaan. In dezelfde lijn liggen dan het Tridentinum en het Vaticanum, wat
consequenties van grote draagkracht voor de schrijver heeft. In de hoofdstukken over
de verhouding van Reformatie en Concilie en over de Wereldraad van Kerken betoogt

Streven. Jaargang 17

Meinhold de noodzaak van de reformatorische kerken, hun kerkelijke eenheid in
Christus door het houden van bovennationale kerkvergaderingen te representeren.
W. Boelens

Asmussen, Hans e.a., Die Kirche Volk Gottes. - Schwabenverlag, Stuttgart,
1961, 265 pp., DM 10.80.
De hoogkerkelijk-lutherse beweging ‘Die Sammlung’ publiceerde hiermede haar
vierde jaarboek, waarin de referaten en diskussies van het herfstkongres van 1960
vrijgegeven worden. Vanuit de problematiek van het huidige duitse protestantse
existentialisme, waaraan een objectief leersysteem vreemd is, verdedigt Hans
Asmussen de noodzakelijke verbinding van kerk en dogma. De bijdragen van E.
Fincke, H. Gross, I. Backes en H. Echternach proberen vanuit de bepaling der kerk
als Volk Gods de katholieke en protestantse kerkopvatting nader tot elkaar te brengen,
daar door een exclusief gebruik van het begrip Mystiek Lichaam van Christus en
door een eenzijdig doortrekken van de christologie in de ecclesiologie de momenten
van oppositie tussen Christus en de Kerk niet voldoende tot hun recht komen. Vooral
de bijdragen van Gross, Echternach en Leuba (deze laatste werd elders gepubliceerd
en vond veel weerklank) vormen waardevolle suggesties voor een nieuwe bezinning
omtrent de Kerk.
W. Boelens

Viering, Fritz, Christus und die Kirche in römisch-katholischer Sicht.
(Ekklesiologische Probleme zwischen dem ersten und zweiten
vatikanischen Konzil - Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 1962, 127
pp., D.M. 9.80.
De meer calvinistische dan lutherse superintendant van Hamm in Westfalen verdedigt
in dit münsterse proefschrift, van-
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uit Mystici Corporis, de these, dat de huidige katholieke theologie zich steeds verder
van het protestantse kerkbegrip verwijdert, doordat zij enerzijds steeds meer de
rooms-katholieke Kerk vereenzelvigt met het Mystiek Lichaam en anderzijds de
Kerk steeds meer verzelfstandigt in haar bestaan tegenover Christus. Het is te
betreuren, dat de schr. bij zijn goede keuze van bronnen en auteurs, heel zijn
intelligentie benut, om de afstand van de reformatie aan te geven en iedere toenadering
tot de reformatorische visie onmogelijk te verklaren. Een eenzijdige visie, die in zijn
eenzijdigheid onwaar is, B.v. p. 51: ‘Die Katholizität der römischen Kirche verengt
sich in dem Sinn, dass diejenigen katholischen Traditionen, die einen inneren
Zusammenhang mit der Botschaft der Reformation haben, ausgeschieden werden’.
Met een weinig openheid kan men over de katholieke literatuur der laatste 20 jaar
tot geheel andere conclusies komen. Het Konfessionskundliche Institut van de
Evangelische Bund in Bensheim maakte in zijn nieuwe reeks geen verblijdend debuut.
W. Boelens

Meinhold, Peter, Oekumenische Kirchenkunde - Lebensformen der
Christenheit heute. - Kreuz-Verlag, Stuttgart 1962, 652 pp., D.M. 24.
De Dogmengeschichtlicher van Kiel publiceert met dit werk zijn colleges over aard
en leven der kerken en sekten in de oecumene. De schr. wil geen Symbolik bieden,
daar hier het polemische element bij het tegenover-elkaar-stellen te sterk tot
uitdrukking kwam. In tegenstelling met de puur beschrijvende Konfessionskunde
wil de schr. in zijn Kirchenkunde de verschillende kerken en sekten met het bijbelse
kerkbegrip kritisch confronteren. Na een wezensbepaling van het vak Kirchenkunde
(17-38) poogt hij over de verschijningsvormen der verschillende kerken, de
oecumenische beweging en de verhouding van kerk en staat een bepaling van het
kerkbegrip te geven (40-123). Na dit kritische deel, waarin de schr. een hoogkerkelijke
maatstaf aanlegt die diskussie op zal roepen, beschrijft hij in historische volgorde de
christelijke kerken en sekten. Met een bewonderenswaardige vakkennis en diep
aanvoelen beschrijft hij dogma en liturgisch leven van de orthodoxe, katholieke,
lutherse en calvinistische kerken. Zonder een uitdrukkelijke confrontatie komt het
onderscheid tussen die kerken sterk uit, doch de bijbelse maatstaf wordt aan het resp.
kerkbegrip en liturgisch leven niet meer aangelegd. Dit zal verband houden met de
Branchtheory, welke door schr. tot op grote hoogte wordt aanvaard. Daarbij wordt
vrijwel achteloos heengegaan over het diepe onderscheid tussen de episcopale en
presbyteriale ambtsopvatting (zie evenwel blz. 275). Het uistekend verzorgde,
goedkope werk is van groot belang voor de huidige oecumenische discussies over
de Kerk en biedt een overvloed aan praktische gegevens over organisatievormen in
de oecumene. Sterk aanbevolen.
W. Boelens

Macquarrie, John, Twentieth-Century Religious Thought. - S.C.M. Press,
London, 1963, 391 pp., 40 sh.
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De titel van deze studie wordt nader omschreven als The Frontiers of Philosophy
and Theology, 1900-1960. Dit doet een geleerd boek verwachten, voornamelijk voor
de philosoof of theoloog bestemd. Beziet men echter de inhoudsopgave die 110
secties bevat en melding maakt van meer dan 150 schrijvers die besproken worden,
dan is het duidelijk dat we hier meer met een overzicht te maken hebben van wat er
over en naar aanleiding van het godsdienstige geschreven is, dan een verhandeling
van verschillende opvattingen omtrent dit onderwerp. Als oriënterend werk voor de
niet-vakman is het bizonder interessant en leerzaam. Niet alleen dat vele namen hun
vaagheid gaan verliezen doordat summier en helder de leer die achter de naam schuil
gaat naar voren wordt gebracht, maar de benadering van de realiteit van het
godsdienstige door anthropologen, sociologen, psychologen, historici, philosophen
en theologen baant de lezer de weg tot een ruimer zicht op het religieuze. Het boek
is zeer overzichtelijk gehouden, met korte inleidingen, even korte uiteenzettingen
en deze gevolgd door een, gewoonlijk niet al diep gaande, beoordeling. Het boek is
ook onderhoudend geschreven, waarbij schr. gelukkig de lezer alle ruimte laat om
een eigen oordeel te vormen. M.a.w. hij dringt zijn eigen opinie niet op, hetgeen zijn
relativisme wat betreft het ontdekken van de religieuze waarheid vrij ongevaarlijk
maakt.
W. Peters

Langmead Casserley, J.V., Apologetics and Evangelism. - Mowbrays,
London, 1963, 186 pp., 21 sh.
De auteur, die geestelijke is in de Anglikaanse kerk, is tegelijk socioloog, cul-

Streven. Jaargang 17

84
tuurphilosoof en theoloog; en degenen die zich zijn The Bent World herinneren weten
hoe hij een penetrerende visie op verscheidene aspecten van het hedendaagse
mensenleven weet te analyseren en onder woorden te brengen. Geen lezer wordt in
zijn jongste boek teleurgesteld. Het vraagt inspanning en concentratie, omdat het
onderwerp zelf alsook de wijze van benadering niet steeds geheel in de gewone lijn
van denken liggen. Uitgangspunt van het betoog is het onderscheid tussen wat hij
noemt elite thought en mass thought, en de groeiende kloof tussen deze twee. Van
welke kant de wind waait wordt onmiddellijk duidelijk wanneer twee opeenvolgende
hoofdstukken als titel dragen The treason of the intellectuals en The sanity of the
masses. Getransponeerd op religieus terrein leidt dit de schr. tussen twee vormen
van geloofsverkondiging, die hij kwalificeert als apologetiek en evangelisme.
Verschillende stromingen zowel op het gebied van philosophisch als theologisch
denken worden kritisch bekeken en degelijk onder handen genomen. Mogelijk dat
het bovenstaande de indruk wekt van anti-intellectualisme; niets is echter verder
verwijderd dan juist dit: de auteur is er veel te knap en te eerlijk voor. En wie dit
voortreffelijke boek ter hand neemt, zal spoedig merken dat lezing geen geringe taak
is. Hij zal hoofdstukken meerdere malen moeten lezen: maar het boek is dit ten volle
waard, en de velen die zich vandaag aan de dag al te vlot distanciëren van het denken
van de gewone mens en de gewone christen dienen in alle eerlijkheid kennis te nemen
van deze studie; het zal hun het onontbeerlijke perspectief op de vele problemen van
deze tijd scherper doen zien. Schr. heeft de ontwikkelde mens die het Engels
behoorlijk beheerst, een hoogst waardevol boek gegeven.
W. Peters

Régamey, Pie-R. O.P., La pauvreté et l'homme d'aujourd'hui. (Collection
‘Vie Intérieure’). - Aubier, Paris, 1963, 280 pp.
Over de armoede (waaraan de godsdienstige en zelfs menselijke vernieuwing
ontspringen moet) wordt thans veel nagedacht en geschreven. Herhaaldelijk stelt
men dan de ellende van volkeren en landen en werelddelen voor, een tegenstelling
en een plicht bij ons materialisme en weelde. Maar dit boek, dat aansluit bij La
pauvreté, introduction nécessaire à la vie chrétienne (Parijs, 1941), is wel het beste
betoog: indringend, synthetisch, voldragen. Zijn drie delen (‘Impossible d'être chrétien
sans devenir pauvre’, ‘Etre et avoir’, ‘La crise actuelle de la pauvreté’) vormen één
opgang tot het veeleisend besluit: wij, christenen in de hedendaagse wereld, moeten
vrij, onthecht, werkzaam, liefdevol ons prijs geven voor schamelen, behoeftigen,
kleinen, lijdenden. Dat maakt ons bestaan rijk en groot, waar en weldoend; het doet
in de mensengemeenschap de godsdienstige en menselijke waarden opleven: geluk
en veiligheid en vrede.
Em. Janssen

Gobry, Ivan, La pauvreté du laïc. - Ed. du Cerf, Parijs, 1963, 240 pp., NF.
8.70.
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Rond twee hoofdgedachten, de onthechting van het aards bezit en de verwezenlijking
van de verlossing in Jezus Christus, worden hier een reeks beschouwingen geboden
over de juiste houding van de christen tegenover het stoffelijk bezit. Zij zijn bestemd
voor mensen die volop in de wereld leven en zich dus in een andere verhouding tot
het materiële bevinden dan kloosterlingen. Bijzondere nadruk wordt gelegd op het
feit dat de christelijke onthechting geen doel op zich zelf mag zijn, en dus zou kunnen
leiden tot misprijzende hooghartigheid, maar wel de beste en veiligste weg is om
God werkelijk te ontdekken. Wie eenmaal deze juiste houding tegenover de stoffelijke
goederen ontdekt heeft, zal geleidelijk de heerlijke vrucht genieten van inwendige
rust en vrede en zo voor anderen een bron van geluk en vreugde worden.
R. D'hondt

Loew, J., en Cottier, G.M.-M., Dynamisme de la Foi et Incroyance (Parole
et Mission). - Ed. du Cerf, Paris, 1963, 136 pp., NF. 6.60.
De huidige ontkerstening en de - vooral latente - aantrekkingskracht van het atheïsme
vragen om een diepere pastorale benadering dan men gewoonlijk onder ‘aanpassingen’
verstaat. Enkel een teruggrijpen naar de kern van het christendom, de gelovige liefde,
kan hier tot een juiste diagnose brengen en wegen naar een echt christelijk doelmatige
therapie aanwijzen. De luciditeit en de vastheid van dit kleine boekje, geschreven
door een arbeider-priester, tevens uitgever van de collectie Fêtes et Saisons, en een
Marx-specialist, zijn hiertoe een wezenlijke bijdrage. In zijn genre is dit werk een
der allerbeste geschriften uit de laatste jaren.
J. Kerkhofs
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Collection Assemblées du Seigneur’: 17, Troisième dimanche après
l'Ephiphanie; 28, Deuxième dimanche de Carême; 34, Premier dimanche
de la Passion; 47, Quatrième dimanche après Pâques; 51, Fête de la
Pentecôte; 60, Sixième dimanche après la Pentecôte. - Publications de S.
André, Biblica, Brugge, 1963.
Met de 6 publikaties in de loop van dit jaar verschenen, is de serie van bijbelliturgische
monografieën ‘Assemblées du Seigneur’, thans aan haar achttiende deeltje toe.
Bezorgd door de abdij van S. Andries-bij-Brugge in samenwerking met het Groot
Seminarie van Rijsel, schenkt deze serie aan priesters en leken een beproefde basis
voor een geestelijk leven, gecentreerd op de liturgie van het kerkelijk jaar. Voor het
ogenblik lijkt de hoofdklemtoon te liggen op de exegetische commentaar. Befaamde
vakgeleerden werkten mede o.a. E. Boismard, X. Léon-Dufour, D. Mollat, J. De
Fraine, I. de la Potterie, Dom Dupont, J. Comblin, A. George. Dat de liturgie hiermede
ten zeerste gebaat is, blijkt uit de behandelde onderwerpen: de dienaar van de
honderdman, de transfiguratie, de paracleet, de eerste christelijke Pinksterdag, de
glorie van God. De leerstellige toelichtingen uit de Vaders en de liturgische
karakterisering zijn vaak waardevol. Hoe suggestief de pastorale notities kunnen
zijn, blijke uit het relaas van de Pinksterviering in parochies van het aartsbisdom
Parijs, waar de jaarlijkse vacantie-uittocht uitmondt in een authentieke bedetocht
naar God. Hoewel in de patristische uitleg, de leerstellige verklaring en de exegese
der epistel- of evangelie-pericopen nogal eens op dezelfde spijker wordt gehamerd,
toch is er in de veelheid een verscheidenheid naar ieders gading. Deze reeks o.l.v.
Dom Maertens stelt de zielzorger een modern en kostbaar instrument ter hand.
S. De Smet

De Stad Gods. - Drukkerij L. Vanmelle n.v., Doornzelesestraat 15, Gent,
in opdracht van de Parochiale Werken Christus Koning te Gent, 110 pp.
Dit album werd uitgegeven met de kennelijke bedoeling de bibliofielen van ons land
te verrassen met een keurige uitgave. Het is verheugend te constateren dat deze opzet
als geslaagd mag worden beschouwd. Toch biedt dit boek opmerkelijk meer dan
alleen wat kijkgenot. De reeks artikelen, die hier werden gebundeld en die alle één
aspect van het christelijk gemeenschapsleven behandelen, bevatten vaak
oorspronkelijke en stimulerende inzichten: o.a. over een meer ‘koninklijke’ d.w.z.
christelijker moraal voor christenen, over moderne kerkelijke architectuur, over de
Eucharistie als het centrale sacrament, over de al te zeer miskende sociale dimensies
van het geloof in de drieëne God. Zowel om hun initiatief als om het verkregen
resultaat verdienen de uitgevers van dit album gelukgewenst te worden.
H. Jans

Cool o.f.m., Anicetus, Waarheen? Hoger op! Naar de Liefde! Sint-Franciscusuitgeverij, Mechelen, 1963, 398 pp., geb. F. 150.
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Met vreugde nemen we nog steeds de stem waar van de oude werker, strijder,
predikant: zijn werkkracht blijft verbazend en zijn hart jong. In een veelomvattende
boodschap, tot alle mensen van deze tijd, beschouwt hij vooral Gods
ondoorgrondelijke Voorzienigheid waarop wij moeten vertrouwen. Hij schrijft wel
uitbundig, zonder zijn materiaal kritisch uit te kiezen of rustig te verwerken: een
overvloed van bijbelteksten wordt afgewisseld door een studie met weekbladartikelen.
Daardoor blijven de uitspraken wel te romantisch en vaag, de inhoud te composiet,
de afwerking te gering; nochtans zal menig gewoon mens dit boek gaarne lezen, er
veel bij leren, er dieper bij geloven.
Em. Janssen

Colombière, Claude la, Ecrits spirituels. Introduction et notes par André
Ravier S.J. (Collection ‘Christus’, Textes). - Desclée de Brouwer, Brugge,
1963, 500 pp., F. 270.
Dit is slechts een eerste deel (wij weten niet hoeveel delen nog zullen volgen); maar
de geestelijke gestalte van La Colombière staat scherp getekend in deze ‘Retraites’
(retraite-dagboeken), ‘Méditations sur la passion’ (preken) ‘Réflexions chrétiennes’
(onderrichtingen in vorm van overweging). Even raden we de eerzuchtige humanist,
die weldra concreet en volstrekt het kruis van Christus kiest; we volgen de
beslist-heilige in zijn kort contact met de heilige Margareta Maria, dat hem voorgoed
tekent; we gaan de uitkomst na: verborgenheid, vervolging, een slepende ziekte die
geen genade kent... Maar dat leven is zo schoon geworden, innig en stil; zodat we
weinig voorbeelden kennen van een mystieke verheffing en een hoge apostolische
macht, terwijl de uitverkorene zo stipt, zo zuiver, zo vrij het dagelijkse licht volgt.
Em. Janssen
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Anciaux, P., God ontmoeten in de biecht. - De Vroente, Kasterlee, 1962,
136 pp., ing. F. 45, geb. F. 70.
De biecht is voor velen een moeilijk sacrament geworden. Vele vragen worden
daaromtrent gesteld. Wat betekent de ‘devotiebiecht’? Heeft het zin veelvuldig te
biechten? Prof. Anciaux neemt deze vragen ernstig op. Hij duidt ze positief als
groeicrisis. Niet alleen het individu maar ook de gemeenschap kan in haar
geloofsbeleving tot grotere volwassenheid groeien. De boodschap van Christus richt
zich tot mensen ‘die bekering nodig hebben’. De biecht is het sacrament van de steeds
weer noodzakelijke bekering. Het is een uiterlijke daad van penitentie door de
belijdenis aan de Kerk; en zo wordt zij tevens een daad van concreet geloof en
vertrouwen in de barmhartige liefde van God, die ons in Christus persoonlijk wordt
toebedeeld. De auteur heeft verder zeer suggestieve gedachten over wat hij noemt
het dynamisme van de christelijke moraal: de tien geboden als innerlijke levenswet
waardoor de mens zijn verhouding tot God, zijn medemens en zichzelf telkens
beamend vernieuwt. Het vernieuwde gewetensonderzoek en de leefregel worden op
die manier weer belangrijke elementen van een sterker en bewuster geloofsleven.
Van zulk een positief gewetensonderzoek worden zeer praktische voorbeelden
gegeven voor de gehuwde man en vrouw en voor ongehuwden. Liturgische en bijbelse
teksten vullen de theoretische en praktische verklaringen aan. Dit kleine maar
belangrijke boekje bevelen wij dringend aan alle gelovigen aan die het met hun
geloofsleven ernstig menen.
G. Achten

Peil, R., Liturgie, Handleiding bij het godsdienstonderricht, vertaald en
bewerkt door W. Dekkers O. Praem. (Handbuch der Liturgik für
Katecheten und Lehrer). - De Vroente, Kasterlee, 1962, 309 pp., ing. 135
B. frs.
Door het Liturgiehandboek van Herder te vertalen heeft W. Dekkers werkelijk een
dienst bewezen. In vier hoofdstukken worden achtereenvolgens behandeld: de
opbouwelementen van de liturgie, de liturgie van het H. Misoffer, van het Kerkelijk
Jaar, van de Sacramenten en de Sacramentaliën. Deze indeling om catechetische
motieven is verder onderverdeeld in vele paragrafen waarbij telkens een kostbare
praktische behandeling aansluit. De vertaler heeft doorlopend aanvullingen en
correcties aangebracht, duidelijk zichtbaar, verantwoord en bescheiden. De jongste
wijzigingen uit de nieuwe liturgiecodex werden eveneens opgenomen en toegelicht
met verschillende tips die elk opvoeder en zielzorger in dank zal aanvaarden. Ook
leken zullen gebaat zijn met dit handboek dat onderhoudend is geschreven, omdat
zij er een helder antwoord zullen treffen op tal van vragen die nu aan de orde zijn.
Signaleren we verder ten gerieve van hen die nog meer studiemateriaal zouden wensen
bij het voorbereiden van liturgische catechesen of godsdienstlessen: de meer dan 30
blz. voetnoten in kleine druk achteraan, de met zorg gekozen recente bibliografie,
een personen- en zaakregister. Alleen jammer dat de uitgave wat schamel uitvalt in
vergelijking met het duitse model.
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S. De Smet

Collection ‘Paroisse et Liturgie’ - No. 37 Monitions liturgiques (4me
édition) par A. Allehaux. - Brugge, 1963, 216 pp., 96 B.F.
De vierde druk van dit boekje bewijst dat de gebedsoproepen steeds meer gewaardeerd
en gebruikt worden. Een toelichting verwerkt onontbeerlijke richtlijnen voor de
actieve deelname van de gelovigen aan de H. Mis. Verder vinden we voor het gehele
tijdeigen en de voornaamste feesten van de heiligen, voor de kerkwijding en de
votiefmissen, voor doopsel en huwelijk, voor gebed en eucharistieviering, bij
begrafenis van volwassenen en kinderen of bij een verjaardag, een gulden leidraad
voor een sobere, weldoende, liturgische commentaar.
S. De Smet

Aerts, J.F., Teken en betekenis in de misliturgie, Symbolen in dienst van
de aktieve gemeenschap. - De Vlaamse Drukkerij, Leuven, 1963, 120 pp.,
ing. 70 B. frs.
S. stelde zich tot taak de vele symbolische voorstellingen in kerk en missaal
verstaanbaar te maken voor de gelovigen. Hieruit groeide een verklaring van de
misgebeden en riten, van kerkgebouw en altaar. Ongetwijfeld kunnen tal van
wetenswaardigheden, grotendeels ontleend aan Jungmanns Missarum Solemnia, en
enkele archeologische bijzonderheden er toe bijdragen om het gelovige volk ook nu
voor symbolen gevoelig te maken. Een 12-tal tekeningen illustreren enkele ‘tekens’.
S. De Smet
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Snijders-Oomen, Dr. N., Feestmaal met Christus. - Paul Brand,
Hilversum-Antwerpen, in samenwerking met het Landelijk Centrum voor
Katholieke Actie te Amersfoort, 23 pp., f 0,75.
Een bijzonder nuttig boekje voor ouders, wanneer hun kind zich gaat voorbereiden
op de eerste communie. Schr. waarschuwt de ouders, dat zij het belangrijke waar het
om gaat, voor zichzelf duidelijk moeten zien te krijgen vóór zij er met hun kinderen
over spreken. Van belang is, omdat het gaat over kinderen, het in de sfeer komen,
het mee-beleven samen met de ouders; daarom vormt de zondagsmis een goed
uitgangspunt. Zeer behartenswaardig lijkt ons wat schr. zegt over ‘aanvoelen’ en
‘aanvullen’, omdat het gevaar niet denkbeeldig is dat de kinderen door alles wat ze
op school en van de geestelijkheid te horen krijgen, overvoerd worden.
G. Adriaansen

Wyers, A.F., Zoeken naar God. - Paul Brand, Hilversum-Antwerpen,
1963, 157 pp., f 7,90.
Schr. heeft een vijftigtal artikelen uit de Bazuin hier gebundeld. Hij heeft de gave
om zaken die vaak min of meer als cliché's uit de catechismus tot ons komen, door
een dieper indringen tot bewustheid te brengen. Wij leren daardoor mee-denken en
al zullen we soms zijn voorbeelden of verhalen wat grillig vinden, ze kunnen ons
helpen om, kritisch op hetgeen we zo vaak gehoord hebben, iets meer te verstaan
van wat de Kerk ons mee wil geven, ook als het gebeurt in de vorm van een
catechismus.
G. Adriaansen

Stallaert, C.s.s.R. Th. en P.: Harplied, bloemlezing uit de psalmen; met
toelichtingen, verklaringen en opdrachten. - Pax, Den Haag 1963, 142 pp.
f 5,90.
Stallaert C.s.s.R., Th. en P.: Handleiding bij Harplied, voor leraren en
leraressen. - 46 pp. f 2,90.
Th. Stallaert C.s.s.R. heeft bij hen die met de psalmen vertrouwd zijn, bekendheid
verworven door zijn vertaling van de nieuwe Latijnse tekst der Psalmen en door zijn
samenstelling van het Klein Brevier. In samenwerking met twee leerkrachten uit het
onderwijs biedt hij hier een bloemlezing aan uit de Psalmen aan ‘de zich
ontwikkelende jeugd vanaf de U.L.O., het voortgezet lager onderwijs tot en met de
universiteit’. Van de 150 psalmen heeft de auteur ‘de 28 meest literaire’ gekozen.
Na iedere psalm volgen uitvoerige verklarende aantekeningen. Een handleiding voor
de leraren wil practische hulp bieden door vragen en pasklare antwoorden.
De auteurs bedoelen het boek voor schoolgebruik. Is het daarvoor geschikt? Hier
rijst een grote vraag. Het verstaan en smaken van de bijbeltekst vragen een geestelijke
en godsdienstige rijpheid, die men bij de middelbare schooljeugd niet zonder meer
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mag veronderstellen. Zij moet erop worden voorbereid; of beter: de jeugd moet voor
de Schriftuur gewonnen worden. Welnu, een inleiding in deze zin ontbreekt geheel
en al. Een bepaalde didactiek heb ik in het boek niet kunnen ontdekken; anders had
de auteur zijn boek wellicht niet voor zo'n wijd uiteenlopend publiek, van U.L.O.
tot en met universiteit, bestemd. De handleiding voor de leraar heeft niet veel om
het lijf. Al het voorwerk moet de leraar toch zelf doen. Maar dan vraag ik mij af,
waarom deze bloemlezing? De leerlingen bezitten immers toch reeds een Oude
Testament. Dit boek is, dunkt mij, wellicht zeer geschikt voor bijbelclubs; minder
geschikt echter voor klasgebruik. Daarvoor is bovendien de prijs nogal hoog.
W.G.A. Straathof

Literatuur
Cats, Jacob: Het Spaens Heydinnetje. Met inleiding en aantekeningen
door Dr. H.J. Vieu-Kuik. - Tjeenk Willink, Zwolle, 1963, 99 pp., f 4,40.
Op 12 sept. 1960 was het 300 jaar geleden, dat Cats stierf. In het ritme van de
Cats-waardering, wel bewogener dan van welke andere schrijver uit de Gouden Eeuw
ook, lijkt een lichte arsis waarneembaar. In 1962 verschenen, als nabloei van de
officiële herdenking, zowel een bundel degelijke literair-historische opstellen over
Cats als een gesubsidieerde bloemlezing voor een breder publiek. De beste wijze om
een schrijver recht te doen blijft echter wel een heruitgave van zijn beste werk. Het
Spaens Heydinnetje is sedert lang erkend als het beste van Cats-op-zijn-best, de
verteller. Toch is de grootste verdienste van de inleiding bij deze editie, dat ze de
aandacht vestigt op dit ‘Selsaem Trou-geval’ als meer dan alleen maar een aardig
vertelsel: het fungeert als een emblematische geschiedenis van de ‘problematiek
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der ongelijkheid’, i.c. het verschil in religie tussen de twee gelieven, en dat binnen
het kader van de Trou-ringh, waarmee Cats wilde bijdragen ‘tot de opbouw van een
christelijke huwelijksethiek op godsdienstige grondslag’ (blz. 7). Deze editie gaat
terug op de eerste uitgave van 1637 en is verlucht onder meer met reproducties van
een ets van Rembrandt en twee gravures naar tekeningen van Adriaen van de Venne.
Een mooi nummer in de mooie reeks Klassieken uit de Nederlandse Letterkunde.
F. van Tartwijk

Cheixaou, Elisabeth, Wijn. - G.F. Callenbach N.V., Nijkerk, z.j., 53 pp.,
f 4,50.
De derde bundel van Elisabeth Cheixaou ontleent zijn titel aan het, te vooropgezette,
openingsgedicht ‘Wijn’: na het winterse doodsgevaar overwint het leven in het prille
vruchtbegin aan de schijnbaar verdorde wijnstok. De bundel bevat 47 gedichten, in
traditionele trant geschreven; geen vitis abundans. Het zijn veelal voorzichtige
benaderingen van de diepere werkelijkheid achter gewone (reis)ervaringen; in een
reeks treffende beelden wordt die ervaring op vrouwelijk-gevoelige wijze gepeild
tot op zijn religieuze ondergrond. Het liefdesgedicht ‘De wereld ervaren’ eindigt met
deze strofe:
Neen, we deugen niet. God beter 't!
Zijn we daarom aangenomen,
genezen langzaam in het licht?
Een sympathieke, pretentieloze bundel, die een fraaiere omslag had verdiend.
F. van Tartwijk

Pennock, O., Godt is 't kloosterslot en ende. - De Vroente, Kasterlee, 1962,
118 pp., F. 190.
Wie zet zich in deze televisie- en krantentijd nog eens bij de haard om schone
gedichten te lezen en te genieten? Wat ons daarbij verloren gaat wordt ons temeer
duidelijk bij het ter hand nemen van dit pretentieloze werkje over Vondel door een
monnik van Oosterhout samengesteld. Broeder Pennock gaat uit van het thema:
Vondels visie op het kloosterleven en het mystiek huwelijk. Met Gabriël Smit, die
dit boekje inleidde, wensen we het vele lezers, die zich weer eens kunnen vrijmaken
om de poëzie te smaken van de man, die ondanks zijn huidige verborgenheid een
groot dichter is en, zoals uit deze bundel blijkt, tevens een bijzonder diepzinnig
christen.
G. Achten

Spillebeen, Willy, Naar Dieper Water. Gedichten. - Eigen Beheer,
Sluizenkaai 47, Menen, 62 pp., F. 70.
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Laten we maar meteen zeggen dat deze vrij omvangrijke bundel ons sterk
aangesproken heeft. Waarom? Door zijn onloochenbare waarachtigheid die verbeeld
wordt in een taal die nu eens geen al te gekke bokkesprongen moet maken om op
onduidelijke wijze per se poëtisch te willen zijn. J.W. ervaart zijn leven als ‘zwart-wit
in de ruimte en tijd’. Vandaar een voortdurende spanning, wel eens ál te strak, rond
enkele fundamentele themata als vrouw, licht, diepte, water. Uit deze poëzie spreekt
een sterk zintuiglijk aanvoelen van de natuur. Waar menig gedicht zijn diepe kern
spiraalvormig verheldert in beeldrijkdom en juiste woordkeus, staan wij hier zonder
twijfel voor een sterk talent.
L. Vanden Broek

Rodriguez, F.E., De ijzeren trap. - In samenwerking met Robert Hervet.
Pax, Den Haag, 1963, 287 pp.
De moeilijkheid van dit boek is, dat het nu pas verschijnt. We zijn gewend aan dit
soort lectuur. Daar komt nog bij, dat Schr. beslist geen literator is en zijn gedachten
en gevoelens niet in een dwingende stijl weet weer te geven. Het is ook niet geladen
en diepzinnig, zoals bv. Bonhoeffer. Toch heeft dit boek zijn verdiensten, wanneer
men er dieper in doordringt. Schr. idealiseert zichzelf niet en geleidelijk aan maken
we de ellende, de kleinheid en de hunkering van de mens in nood mee. Het is de
uiterlijke neergang van de verraden en gevangen verzetsman, die eerst ongebroken
in zijn cel kansen tot ontvluchting overweegt, maar langzamerhand door de
terdoodveroordeling en de onzekerheid een wrak wordt, met allerlei
bewustzijnsverengingen. Toch blijft hij geestelijk overeind door gebed, vertrouwen
en de gedachte aan de anderen. De vertaling is soms slordig.
G. Adriaansen

Literatur zwischen links und rechts (Deutschland-Frankreich-USA). Hrsg
G. Lehner. - Ehrenwirth Verlag, München, 1962, 164 pp., DM 6.80.
Slechts enkele opstellen uit deze reeks radio-essays hebben het rechtstreeks over de
zoveel belovende titel. H. Krüger plaatst een hele falanks begaafde Duitsers scherp
tegenover hun eigen droombeeld van een nieuwe Duitse maatschappij, dat ze niet
terugvinden in de huidige
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vorm; hun oppositieliteratuur is een amalgaam van teleurstelling, nonconformisme
en eerlijke ijver. P. Noack gaat de conservatieve tendens na in de hedendaagse Duitse
literatuur. F. Heer ontdekt een ‘dritte Kraft’ in de strijd tegen elk systeem en ideologie
en hij vindt ze vaak in Oostenrijk terug, in een klimaat van humanitair dulden en
begrijpen. De bijdragen over Frankrijk stellen leegte van ideeën vast rechts en
ontgoocheling links. K. Hoffmann ziet in de USA T. Dreiser en H. James als
tegenpolen, maar heeft het overigens meer over maatschappelijk gedrag dan over
literair engagement. Nergens is uiteraard een duidelijk antwoord mogelijk, al blijven
alle facetten boeiend en prikkelend.
C. Tindemans

Marshall, Bruce, The Month of the Falling Leaves. - Constable, London,
1963, 184 pp., 16 sh.
Deze keer geeft schr. ons een spionnenverhaal van achter het ijzeren gordijn. Maar
het verhaal is bijzaak; het gaat weer om allerhande mopjes, waarbij het deze keer
een zegen is dat de kerk met haar bisschoppen, haar nonnen, enz. niet het voornaamste
mikpunt is. Zoals in zovele van zijn vroegere boeken ligt de gewilde humor er te dik
bovenop; en het mengsel verschilt zo goed als niet van dat in vorige romans.
W. Peters

Press, John, Rule and Energy. - Oxford Un. Press, London, 1963, 245 pp.,
1963.
Wie graag wat wegwijs wordt in het schemerduister van moderne Engelse poëzie
neemt vol verwachting dit boek ter hand, waarvan de ondertitel luidt: trends in British
Poetry since the second world war. De zeven voor een Amerikaans gehoor gehouden
en nu uitgegeven lezingen beantwoorden niet aan de verwachtingen. Wil men de
toegang tot hun poëzie wat gemakkelijker gemaakt vinden, dan is er eigenlijk enkel
teleurstelling. De reden hiervan lijkt ons dat het met een minimum aan enthousiasme
geschreven is: het is weinig inspirerend, en bijgevolg heel erg weinig uitnodigend
om de poëzie die het bespreekt ter hand te nemen. Lezing deed ons denken aan een
uiteenzetting van de Nachtwacht waarbij men weinig meer te horen krijgt dan
informaties over de chemische samenstelling van gebruikte verf, de compositie van
het doek waarop geschilderd werd, e.d. Men zou van een schrijver die zelf twee
dichtbundels deed verschijnen iets geheel anders verwachten. Na lezing van dit boek
heeft de recensent zijn oordeel herlezen over Press' eerste boek The Chequer'd Shade
(1958); een gebrekkig waarderen van het waarlijk poëtische ligt ten grondslag aan
de onbevredigende indruk die beide boeken maken.
W. Peters
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Gildin, James, Postwar British Fiction. New accents and attitudes. Cambridge Un. Press, London, 1963, 246 pp., 30 sh.
Het zal de lezer waarschijnlijk wat duizelen wanneer hij de lange processie van
auteurs en boeken aan zich voorbij heeft zien trekken en heeft geluisterd naar het
ononderbroken commentaar van de schrijver. De hier verzamelde opstellen verschenen
in verschillende Amerikaanse tijdschriften en dragen duidelijk de sporen van de
bedoeling van de schrijver, te weten, auteur en werk bij de Amerikaanse lezer in te
leiden. Schr. heeft hierbij getracht de karakteristiek van iedere romanschrijver op te
hangen aan een haak van de sociale of psychologische kapstok. Dit geschiedt niet
steeds met veel overtuiging, en ofschoon niemand die enigszins op de hoogte is van
moderne Engelse romanliteratuur of romanlectuur, twijfelt aan new accents and new
attitudes, komt vaak de twijfel op of schr. de accenten wel goed gelegd heeft en
nieuwe houdingen juist heeft onderscheiden. Als inleiding op jonge auteurs en hun
werk is deze verzameling opstellen interessant; de kritische waarde bereikt niet de
verwachte hoogte.
W. Peters

Karl, Frederick R., A reader's Guide to the Contemporary English Novel.
- Thames and Hudson, London, 1963, 304 pp., 25 sh.
In een vijftiental essays beschrijft de Amerikaanse auteur de acteurs op het toneel
van de Engelse roman vanaf de jaren dertig. Wanneer hun namen zijn Beckett, Durrell,
Waugh, Greene, Joyce Cary, Orwell, El. Bowen, Ivy Compton-Burnett, Snow, Henry
Green, Anthony Powell en Angus Wilson, terwijl de kleinere rollen bezet worden
door de Angry Young Men met Golding en Newby, is het duidelijk dat het stuk al
eens eerder is opgevoerd in dezelfde bezetting. Er moet aan worden toegevoegd: in
min of meer dezelfde interpretatie en vertolking. Het boek is verdienstelijk, en nuttig
als een overzicht. Het is ook nuttig om de lezer te laten zien hoe voor de criticus het
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gevaar dreigt dat de schrijver belangrijker wordt dan de roman. Hij raakt geobsedeerd
met de bedoelingen, de opvattingen, de levensproblemen van de romanschrijver,
wiens boeken nu voornamelijk confessies zijn. Het wordt de lezer hierdoor moeilijk
gemaakt om de roman zelf met de vereiste objectiviteit ter hand te nemen. We
betwijfelen dan ook of deze opstellen de gewone lezer werkelijk zullen helpen de
romans beter te verstaan; ze zullen hem zeker niet leren om beter te lezen.
W. Peters

Deighton, Len, The Ipcress File. - Hodder and Stoughton, London, 1963,
224 pp., 15 sh.
Dit spionnen-verhaal is gunstig beoordeeld, en om deze reden hebben we het gelezen.
Het is ons tegengevallen. Dit wil niet zeggen dat het als spion-geval niet hoogst
verdienstelijk is: zelf vonden we het al te ingewikkeld, maar dat zal wel aan ons
gelegen hebben, die niet bepaald aan dit soort lectuur verslaafd zijn. Dat het literair
van bizondere waarde is moet ontkend worden; het staat op dit punt een flink stuk
achter bij enkele entertrainments van Greene.
W. Peters

Barlach, Ernst, Spiegel des Unendlichen. Auswahl aus dem dichterischen
Gesamtwerk. - Piper Verlag, München, 1960, 481 pp., DM 9.80.
Deze selectie van de expressionistische beeldhouwer-auteur (1870-1938) bevat de
autobiografische berichten Ein selbsterzähltes Leben (1928) en Russisches Tagebuch
(1906-07), de onvoltooide roman Seespeck (1913-14), fragmenten uit zijn verspreid
poëtisch proza en twee drama's, Der arme Vetter (1918) en Der blaue Boll (1926).
Als introductie tot deze 20e-eeuwse classicus zeer geschikt en dankbaar.
C. Tindemans

Spoerri, Reinhart, Die Commedia dell'Arte und ihre Figuren. - René
Simmer, Zürich, 1963, 88 pp., DM. 12.80.
Dit in oude stijl uitgegeven boekje bevat een schat van informatie over de vele figuren
die samen de Commedia dell'Arte hebben gevormd. S. behandelt alle varianten en
wijdt uit over de karakteristieke improvisatiemethode. Bij een korte historische schets
wordt ook een voorbeeld gegeven uit Die Scheidung van J.-F. Regnard. De bibliografie
is select.
C. Tindemans
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Die Verbannten. Hrsg. Milo Dor. - Stiasny Verlag, Graz-Wien, 1962, 248
pp., Ö.S. 135.
In een opwelling van ergernis omdat Oostenrijk het eigen talent dwingt naar elders
uit te wijken om erkenning te vinden, presenteert de samensteller verzen, proza,
essays en tekeningen van 40 min of meer jongeren (o.m. I. Aichinger, I. Bachmann,
C. Busta, P. Celan, J. Ebner, H. Eisenreich, E. Fried, F. Hiesel, C. Lavant, H.
Schwarz). Toch is de toon zelf van de excerpta opvallend universeel. Het editoriale
protest lijkt nogal provinciaal, alleen belangrijk voor de landgenoten zelf.
C. Tindemans

Renard, Raymond, Maurice Maeterlinck et l'Italie. Renommée et
Influence. - Librairie Marcel Didier, Parix - Bruxelles, 1959, 231 pp.
Dit proefschrift onderzoekt de invloed van Maeterlincks werk op publiek en auteurs
in Italië. Het gaat vooral in op de verhouding van G. d'Annunzio tot Maeterlinck,
terwijl hij tevens een belangrijke beïnvloeding vaststelt bij de school van het
‘crepuscularisme’ (o.m. S. Corazzini, C. Govoni, G. Gozzano, M. Moretti en U.
Betti).
C. Tindemans

Suhrkamp, Peter, Briefe an die Autoren. - Suhrkamp Verlag, (Bibliothek
Suhrkamp Nr. 100), Frankfurt, 1963, 171 pp., DM. 4.80.
Dertig brieven van de uitgever aan zijn auteurs (van 1945 tot 1959), die zowel over
technisch-organisatorische punten handelen als over principiële literaire inzichten.
S. toont zich een leider die eerst aan zijn mensen denkt, pas daarna aan zijn zakelijke
relaties. Sommige brieven zijn echte essays en belichten de evolutie van enkele
belangrijke Duitse auteurs (o.m. H. Hesse, C. Zuckmayer, E. Penzoldt, M. Walser,
B. Brecht). Een merkwaardige analyse door zijn opvolger S. Unseld besluit deze
reeks documenten.
C. Tindemans

Toneel
Le théâtre tragique. Ed. J. Jacquot. - Editions du Centre National de la
Recherche Scientifique, Paris, 1962, 539 pp., F. 46.
Dit lijvige boek bevat de referaten, gehouden op de bijeenkomsten te Angers
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(juni 1959) en Royaumont (mei en december 1960), over het thema ‘het tragische
in het theater’. Het 1e deel behandelt de oorsprong van de Griekse tragedie (nieuwe
versie) en detailaspecten van de grote tragici, Seneca's wijsbegeerte en de analogie
tussen het verval te Athene en in Engeland. Het 2e deel (middeleeuwen) heeft vooral
belangstelling voor de motieven ‘zaligheid’ en ‘verdoemenis’, in mysteriespelen,
auto's, protestantse tragediën en het jezuïetendrama. Het 3e deel (16e en 17e eeuw)
weidt uit over de Italiaanse tragedie, de verhouding tussen geschiedenis en tragedie
in Henry VI, het zelfmoordmotief, de natuur-bovennatuur bij Calderón,
structuuranalyse van Racine en Corneille en de evolutie van de tragedie-opvatting
bij Vondel. Alfieri, Schiller, Kleist en Büchner, de Musset en het Poolse romantische
drama vormen deel 4. Besloten wordt de bundel met Dostojevski, Ibsen en Strindberg,
het hedendaagse Zweedse theater, Steinbeck, Claudel, Sartre en Brecht. Door de vele
onderzoekingen heen loopt de grillige lijn der uiteenlopende interpretaties van het
tragische, met polemische ideeën over de mogelijkheid van een christelijke tragedie.
Dit resultaat, waardoor vele vertrouwde begrippen herzien worden en waaraan ook
Nederlandstalige geleerden hebben meegewerkt (J.C. Kamerbeek, W.A.P. Smit), is
een prachtige synthese van de huidige stand der opvattingen over het grondprobleem.
C. Tindemans

Debidour, Victor-Henry, Aristophane par lui-même. - Editions du Seuil
(Collection ‘Ecrivains de toujours’ No. 60). - Paris, 1962, 192 pp.
Een prettige introductie: een karakterschets, een situering van de comedie, een analyse
van de vis comica, opgeluisterd met talrijke thematisch geordende fragmenten en
een lijstje van moderne opvoeringen (uiteraard alleen Franstalige). De bibliografie
is nogal schraal. Aanbevolen als kennismaking.
C. Tindemans

Allen, John, Going to the Theatre. - Phoenix House Ltd., London, 1962,
154 pp., 11 s. 6 d.
Met niet altijd frisse loslippigheid babbelt S. zo maar wat over schouwburgen en
stukken, regisseurs en acteurs, decor en personeel, directeuren en wat nog meer.
Waar hij ook wat zegt over auteurs en repertorium, is hij ontstellend insulair en mist
hij niveau. Een overbodig boekje.
C. Tindemans

Brooke, Iris, Costume in Greek Classic Drama. - Methuen and Co, London,
1962, 112 pp., 30 s.
Zich baserend op epische literatuur, architectonische ornamentiek, illustraties op
nutsvoorwerpen en voornamelijk op de dramatische teksten zelf, behandelt S. de
kostumering in het antieke drama, vooral met het oog op hedendaagse opvoeringen.
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Terwijl ze afzonderlijk ingaat op kleur, stof, kentekens, juwelen, schoeisel, maskers,
kapsel en (zeer grondig) de koormode, weet ze ondertussen ook enkele nieuwe
inzichten te lanceren. Vele duidelijke illustraties.
C. Tindemans

Dover Wilson, John, Shakespeare's Happy Comedies. - Faber and Faber,
London, 1962, 224 pp., 25 s.
Scott, W.I.D., Shakespeare's Melancholics. - Mills and Boon Ltd, London,
1962, 192 pp., 21 s.
Gibson, H.N., The Shakespeare Claimants. - Methuen and Co, London,
1962, 320 pp., 30 s.
Na een leven gewijd aan de Shakespearestudie presenteert Dover Wilson als een
soort van testament een waardige inventaris van alles wat hem pret en genoegen
heeft bezorgd in de blijspelen. Opzettelijk afgestemd op de niet-expert, bevat de
bundel schatten van informatie en interpretatie. - Scott is een psychiater van beroep
en Shakespeare-enthousiast uit roeping. Hij onderwerpt enkele grote rollen aan een
modern-medisch onderzoek. Hij onderzoekt de Elizabethaanse houding tegenover
de geestesziekten en die van Shakespeare tegenover zijn eigen karakters. - Gibson
geeft een kritische catalogus van de verschillende theorieën over Shakespeares
identiteit: Francis Bacon, Edward de Vere, Lord Derby of Christopher Marlowe. De
documenterende synthese bevat toch ook een nieuwe verdediging van de
Stratford-thesis.
C. Tindemans

Weldon, Huw., Monitor. An Anthology. - Macdonald, London, 1962, 178
pp., 109 ill., 18 s.
Uit vijf jaren TV-interview heeft de directeur van dit BBC-programma zijn best
geslaagde specimens geselecteerd: gesprekjes met intrigerende kunstenaars en critici.
Door het ingenieuze spel met vraag en probleem komen de gesprekspartners van de
vraagtekens los en ontstaat telkens een spontaan essay.
C. Tindemans
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Lindtberg, Leopold, Shakespeares Königsdramen. - Hans Deutsch Verlag,
Wien, 1962, 47 pp., DM 10.-.
N.a.v. een regieopdracht bij het Wiener Burgtheater, zet de bekende regisseur zijn
ideeën uiteen over de Richard- en Henry-cyclussen. Hij beklemtoont de politieke
inhoud van deze drama's, bespreekt de bronnen om Shakespeares bedoelingen te
achterhalen, en interpreteert de hoofdfiguren. Bij de regieproblemen gaat hij diep in
op de decorontwerpen en wijst hij pronk en massascènes streng af.
C. Tindemans

Dulck, Jean, Les comédies de R.B. Sheridan. - Librairie Marcel Didier
(Etudes Anglaises, 12), Paris, 1962, 611 pp.
In afwijking van de meeste studies over deze Engelse toneelauteur (1751-1816), die
zijn verhouding tot de zeden van zijn tijd onderzoeken, behandelt S. (met uitsluiting
van de treurspelen) de blijspelen naar hun literaire betekenis. Na een korte schets
van Sheridans leven en persoonlijkheid, ontleedt S. elk stuk afzonderlijk. Deze partiële
gegevens worden daarna op hun samenhang onderzocht. Een ontzagwekkende
bibliografie.
C. Tindemans

Dubillard, Roland, Naïves Hirondelles. Suivi de: Si Camille me voyait. Gallimard, Paris, 1962, 213 pp., NF 9.50.
Wat E. Ionesco op de flap ook beweren mag, het enige wat deze stukken onderscheidt,
is het nonsensikale karakter. Naïves Hirondelles is een verzameling dialoogjes over
zinloze kruidenierszaakjes in music hall-stijl. Het resultaat kan je moeilijk een drama
noemen. Si Camille me voyait dient zich aan als een operetteparodie, al kan de
smakeloosheid niet louter satirisch verantwoord worden. In beide grapjes zit misschien
wel stof voor goed spel.
C. Tindemans

Ruppel, K.H., Groszes Berliner Theater. - Erhard Friedrich Verlag, Velber
bei Hannover, 1962, 219 pp., 96 ill., D.M. 28.
S. bundelt hier zijn theaterkritieken (van 1935 tot 1942 verschenen in de Kölnische
Zeitung), geconcentreerd op de activiteit van een aantal regisseurs (Jürgen Fehling,
Lothar Müthel, Gustaf Gründgens, Heinz Hilpert en Erich Engel). Met elke
voorstelling verbindt hij een cultuurhistorisch essay, waarin eruditie, ethische
stellingname en scenische interpretatie samengaan met een esthetische beoordeling.
Het grootste belang hecht S. aan het inzicht in de persoonlijke vormgeving der
regisseurs, die z.i. tijdens de nazi-periode duidelijk de vrijheidsidee van de creatieve
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kunstenaar documenteren en het toneel niet als een goedkope vlucht uit de
werkelijkheid misbruiken. De foto's verraden al een opvallende datering in de stijl,
maar steunen knap de doorgaans zeer grondige beschouwingen.
C. Tindemans

Steen, Marguerite, A Pride of Terrys. - Longmans, London, 19622, 412
pp., 35 s.
S. reconstrueert de onstuimige levensgeschiedenis van een hele familie van acteurs
en actrices, die in Ellen Terry (1847-1928) de grootste populariteit bereikte en in E.
Gordon Craig en Sir John Gielgud de hoogste waarde. Tegelijk is dit panorama een
geschiedenis van het Britse theater tijdens de 19e en 20e eeuw. Toch blijven de
psychologische portretten primeren. Secundair wordt ook veel aandacht besteed aan
de maatschappelijke omgeving. Vele, voor het meredeel nog niet gepubliceerde,
foto's geven het boek een bijzondere aantrekkelijkheid.
C. Tindemans

Actors Talk About Acting. - Thames and Hudson, London, 1962, 281 pp.,
25 s.
Twee Amerikanen, Lewis Funke en John E. Booth, zijn er op uit getrokken om bij
een aantal bekende acteurs na te gaan hoe ze tegenover hun kunst staan. In ieder van
de 9 interviews manifesteert zich de overtuiging, precies te weten wat men wil, en
tegelijk de voorlopige onmacht om het uit te drukken. John Gielgud geeft een grondige
studie van zijn beroep, Lynn Fontanne en Alfred Lunt debiteren een anecdotisch
praatje met toch een paar voltreffers, Helen Hayes een diepe en ontroerende analyse,
José Ferrer is zich bewust van het eeuwig-onvolkomene; bij Vivien Leigh primeert
de onwil (of onmacht) zichzelf uit te spreken, bij Katharine Cornell de reminiscenties
van een bejaarde diva, bij Sidney Poitier het bewustzijn een factor te zijn in de
gemeenschap, bij Paul Muni het besef zelf slachtoffer te zijn van het talent.
Afwisselend irriterend en meeslepend, vervelend en stimulerend, naargelang
persoonlijkheid en spreektalent.
C. Tindemans
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Schwitzke, Heinz, Das Hörspiel. Geschichte und Dramaturgie. Kiepenheuer und Witsch, Köln, 1963, 488 pp., DM. 29.80.
Dit lijvige boek is het eerste dat zo uitvoerig ingaat op het luisterspel, bewust
beschouwd als literair genre. S. is regisseur bij de Norddeutsche Rundfunk en zelf
verantwoordelijk voor de grote ontwikkeling van het luisterspel in Duitsland. In zijn
historisch overzicht (van de aanvangsperiode, ca. 1924 tot heden) werkt hij geleidelijk
naar een definitie toe. Terecht gaat zijn belangstelling naar de vormelijke
progressiviteit in microgene en radiofonische zelfstandigheid, maar belangrijker dan
het opwindende spelletje met geluiden acht hij het thematische als expressie van de
mens. Na de technische verklaring van de eigen terminologie, de polemische
afbakening van het genre, komen de verschillende schakeringen, de Duitse auteurs
(Borchert, Eich, Hoerschelmann, Wickert enz.), de buitenlandse auteurs en enkele
stimulerende regisseurs aan de beurt. Een tijdtafel, een lijst van de gedrukte teksten
en de theoretische publikaties ronden het boek af. S's opinie is op vele punten vatbaar
voor betwisting, maar zijn werk zal blijven behoren tot de basisliteratuur over het
onderwerp.
C. Tindemans

Russell Taylor, John, Anatomy of a Television Play. - Weidenfeld and
Nicolson, London, 1962, 223 pp., 25 s.
Wie creatief of kritisch in TV-problemen geïnteresseerd is, moet dit boek kennen.
Samen met auteur, regisseur, acteurs, technici, ontwerpers en critici bespreekt S. de
resultaten van het tv-spel The Rose Affair (1961) door Alun Owen, aangevuld door
grondplan, technisch schema, opnameplans en kijkcijfers. Daarnaast laat hij in detail
zien hoe een ander spel, Afternoon of a Nymph door Robert Muller, gaandeweg
ontstaat. De volledige produktiemanuscripten zijn aangevuld met vele werkfoto's.
C. Tindemans

Granada's Manchester Plays. - Manchester University Press, 1962, 310
pp., 25 s.
Om Miss Annie Horniman, die in 1908 te Manchester het Gaity Theatre nieuw bloed
gaf en een lokale school voor auteurs bevorderde, te herdenken, bracht het
Granada-TV-Network in 1958 zes van de toenmalige successen opnieuw in beeld.
Vitriol en Fiddlers Four van H. Brighouse, Independent Means en The Younger
Generation van S. Houghton, Mary Broome en The Girl in the Window van A.
Monkhouse bevatten sociale tendensen in een nogal grove zwart-wit-tekening, maar
de dialogen zijn puntig, direct en niet zonder eerlijk sentiment. Anecdotische waarde,
maar boeiend omwille van de tijdgeest.
C. Tindemans
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Kunst
Fraser, Douglas F., Primitieve kunst. - W. Gaade, Den Haag, 1963, 320
pp., geïll. f 19,50.
Leidende figuren in de moderne kunst hebben, afgezien van hun persoonlijke bijdrage
tot de wereld van schoonheid, ook deze grote verdienste, dat zij de belangstelling
hebben opgeroepen voor de schoonheid van de primitieve kunst. Zij hebben voor
hun moeite hun loon ontvangen, want men kan zich terecht afvragen, wat hun
kunstuitingen zouden waard geweest zijn zonder de invloeden van die kunst, die zij
gezocht en dankbaar opgenomen hebben. Maar door hun bemoeiingen kwamen dan
ook kunstzinnige producten van z.g. primitieve volken niet meer terecht in
rariteitenkabinetten en op rommelzolders, maar kregen zij een plaats in serieuze
musea. Door de misschien al te late belangstelling van de westerse wereld is er
waarschijnlijk toch veel verloren gegaan en ons bijgevolg vaak onbekend gebleven.
Wij zijn daarom verheugd en dankbaar voor alle pogingen die men doet om deze
kunst nu te verzamelen en bekend te maken. Want er is inderdaad buitengewoon veel
moois op dit gebied. Het prachtige boek van Douglas F. Fraser geeft daarvan een
uitstekende indruk. De auteur is verbonden aan de Columbia University en is een
voortreffelijk kenner van de primitieve kunst. Dat blijkt uit iedere pagina van dit
boek. Hij laat zich niet verleiden tot romantische visies of pathetische
ontboezemingen, maar geeft een helder en boeiend inzicht in het wezen, de
bedoelingen en de uitingen van deze kunst. De volken van Afrika, Azië en Amerika,
en hun kunst hebben gelijkelijk zijn volle aandacht. Hij laat de bespreking van de
kunst dezer gebiedsdelen voorafgaan door een kundige beschouwing over de
princiepen, techniek, sociale invloeden en psychologische factoren, die de primitieve

Streven. Jaargang 17

94
kunst beïnvloeden of bepalen. Dit gedeelte van het boek is zeer belangrijk, ofschoon
het aanleiding kan geven tot discussies. Dat zal zeer vruchtbaar kunnen zijn; in ieder
geval heeft de auteur goede argumenten tot zijn beschikking. Het boek is zeer rijk
geïllustreerd. De mooie kleurenreproducties roepen vaak bijzonder suggestief de
geheimzinnige sfeer van de primitieve kunst op.
C. de Groot

Boeck, Wilhelm, Rembrandt. - Urban Bücher. - W. Kohlhammer Verlag,
Stuttgart (imp. J. Meulenhoff, Amsterdam), 1962, 128 pp., geïll. f 5,45.
Het wordt wel bijzonder moeilijk om over Rembrandt dingen te zeggen, die al niet
eerder gezegd zijn en die men kan ontmoeten in de uitgebreide literatuur over deze
kunstenaar. Het is zeker ook niet de bedoeling geweest van Boeck, die in de serie
Urban Bücher een werkje over Rembrandt liet verschijnen, om veel nieuws mee te
delen. Het is meer bedoeld als een nadere kennismaking met deze grote meester, en
dan vooral bestemd voor niet-vaklui, die zijn werk bewonderen en iets meer van het
leven en de idealen van Rembrandt willen weten. Hierin is dit prettige en mooie
boekje volledig geslaagd. In 28 korte, boeiend geschreven hoofdstukjes wordt
buitengewoon veel wetenswaardigs over de kunstenaar gezegd. Een uitvoerige
literatuurlijst maakt het de lezer gemakkelijk zich eventueel intenser in Rembrandt's
kunst te verdiepen, terwijl een groot aantal goede illustraties het volgen van de
interessante tekst gemakkelijk maakt. Dit boekje bevelen wij gaarne aan.
C. de Groot

Schüssel, Therese, Kultur des Barock in Österreich. - Stiasny Verlag,
Graz-Wien. 19602, 176 pp., ÖS. 129.-.
Dit op basis van vele standaardwerken en detailstudies gecompileerde boek heeft
het op een bevallige, simpele manier over keizers en paters, schouwburgen en
paleizen, processies en schooldrama's, hansworsten en economie, allemaal factoren
in het totale beeld van een Oostenrijk dat Europa tijdens de 18e eeuw sterk beïnvloedt
en daartoe tussen 1620 en 1740 de voorwaarden schept. Meer dan vulgarisatie, omdat
het over tal van punten ook een eigen oordeel formuleert, blijft het boek toch vooral
een inleiding. De bibliografie stelt de lezer in staat zich ruimer te informeren. Enkele
keurige illustraties.
C. Tindemans

Schlegel, August Wilhelm, Die Kunstlehre. - Kohlhammer Verlag,
Stuttgart, 1963, 338 pp., D.M. 12.80.
Dit 2e deel in A.W. Schlegels ‘Kritische Schriften und Briefe’, die Edgar Lohner als
paperbacks uitgeeft, bevat de eerste serie van zijn colleges over literatuur en kunst
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(Berlijn, 1801-04). Zich beperkend tot de problemen van de esthetica, overschouwt
Schlegel de historische theorieën, stelt de vraag naar de filosofische verantwoording,
verzet zich tegen Lessing (Aufkläring) en Schiller (classicisme), wat meteen
Aristoteles en Kant impliceert. Zo komt hij tot het vormen van eigen principes voor
een romantische schoonheidsleer.
C. Tindemans

Lane, Richard, Meesters der Japanse prentkunst. - Uitg. W. Gaade, Den
Haag, 1963, 319 pp., geïll. f 19,50.
De Japanse kunst heeft in Nederland steeds veel belangstellenden gevonden. In het
verleden bestonden er vele economische en culturele betrekkingen tussen Japan en
ons land, die feitelijk alleen onder de tweede wereldoorlog op onaangename wijze
verbroken werden. Nu zijn de contacten weer hersteld en het schijnt dat dit ook een
hernieuwde belangstelling voor de Japanse kunst heeft opgeroepen. Dit fraaie boek
over de Japanse prentkunst komt aan die interesse tegemoet. Richard Lane, een zeer
bekwaam kenner van het speciale gebied der Oosterse prentkunst, die vele jaren in
Japan heeft doorgebracht, geeft ons in dit boek een uitstekend overzicht van de kunst
der Ukiyo e, van 1600 tot nu. Ukiyo e is de naam voor de schilderijen en prenten, die
afbeeldingen geven van de vluchtige, vliedende wereld. Deze kunst ligt de Japanse
kunstenaar, met zijn grote bedrevenheid in de watersnelle, gracieuse lijnen van zijn
penseeltekeningen, bijzonder goed. Zij hebben van deze kunst een typische,
uitgesproken Japanse aangelegenheid gemaakt, waarnaar het Westen met bewondering
opziet. Lane laat de grote meesters en hun kunst in dit werk de revue passeren.
Moronobu, Kiyonobu, Shunsho, Utamaro, Hokusai, Hiroshige en vele andere, meer
of minder beroemde meesters worden uitvoerig, deskundig en, waar het nodig is,
delicaat besproken. Prachtige afbeeldingen, vele in zeer goede kleurendruk, maken
dit boek tot een bijzonder mooie uitgave in Gaade's Kunstgalerij.
C. de Groot
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Pedagogie
Rudollf, Karl, Jugend und Kirche in neuer Begegnung. - Herder, Wien,
1962, 164 pp., 7.80 D.M.
Het boek bundelt de referaten van de Oostenrijkse Seelsorger-Tagung, die begin
januari 1962 in Wenen werd gehouden en gewijd was aan het ‘Problem der
Jugendseelsorge’. Aan dit congres namen de meest vooraanstaande Oostenrijkse
jeugdkenners deel. Deze teksten bieden dan ook een vrij volledig overzicht van de
problemen waarmee de Oostenrijkse jeugdzielzorg rekening te houden heeft. De
meeste referaten blijven echter steken in een overigens briljante diagnose. Concrete
uitzichten voor een therapie zijn schaars en uitermate behoedzaam. Jeugdzielzorg
lijkt moeilijker te worden dan ooit. De meest leerrijke bijdragen, die misschien ook
buiten Oostenrijk van belang kunnen zijn, lijken ons: ‘Von der Jugendbewegung zur
Jugend von heute’ Dr. Franz Stauber), ‘Alte und neue Gemeinschaftsformen in ihrer
Bedeutung für den modernen Jugendlichen’ (F. Steiner) en ‘Die Gestalt des
zeitgemäszen Jugendseelsorgers’ (Anton Nenning).
A. Cauwelier

Duquesne, Jacques, Les 16-24 ans. - Le Centurion, Paris, 1963, 2e éd., 248
pp.
De objectiviteit en de degelijkheid van het ‘Institut français d'opinion publique’
(I.F.O.P.) staan borg voor de resultaten van deze enquête die werd doorgevoerd bij
1523 Franse jongeren tussen 16 en 24 jaar, behorend tot 127 localiteiten over heel
Frankrijk verspreid. De intelligente commentaar van J. Duquesne onderscheidt heel
juist de hoofdzaken van de minder duidelijke randgegevens. Overzichtelijke tabellen
en samenvattende nota's vergemakkelijken de lezing. De nuchtere gegevens zetten
weinig aan tot optimisme. De crisis die heel onze beschaving doormaakt, wordt hier
blootgelegd in deze ‘jeunesse résignée et déjà vieillie, die eigenlijk al zeer
conformistisch is en vooral bekommerd om een ‘liberaal’ welstandsgeluk zonder
‘engagement’. Na erop gewezen te hebben dat in zulke enquête de elite-elementen
niet aan bod kunnen komen en dat dus vooral de doorsnee-jeugdige wordt getekend,
merkt de befaamde Franse jeugdkenner H. Holstein nochtans op: ‘Mais ce n'est pas
une raison pour nous boucher les yeux, et refuser de voir que notre jeunesse, mise
en demeure de manifester ses préférences, trahit une médiocrité attristante’. Dit boek
zal inderdaad alle opvoeders tot nadenken stemmen.
A. Cauwelier

Le Moal, Paul, Sexuele opvoeding. - Desclée de Brouwer, Brugge, Utrecht,
1963, 140 pp., ing. F. 96, geb. F. 135.
De inhoud van dit boek is voortreffelijk. Vanuit de rijke ervaring, die zijn
psychiatrisch beroep hem heeft bijgebracht, is S. erin geslaagd enkele theoretische
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en praktische aspecten van de sexuele opvoeding open te stellen voor ouders en
opvoeders. Theoretisch lijkt ons belangrijk, dat het Freudiaanse onderscheid tussen
sexualiteit en genitaliteit duidelijk wordt doorgetrokken, en anderzijds toch ook
binnen de hele menselijke affectiviteit gesitueerd. De praktische wenken voor
opvoeding tot een menswaardige beleving van genitaliteit en sexualiteit dragen in
dit boek misschien iets te veel het stempel van de psychiater, die uiteraard vooral
met afwijkingen te doen krijgt. De integratie binnen een gezonde affectiviteit, zoals
die in het eerste theoretisch hoofdstuk wordt aangewezen, komt in de praktische
gevallen te weinig naar voren. Dit moge dan vermeld zijn als enige ernstige lacune
in dit werk. Over de vertaling kunnen wij jammer genoeg geen enkel goed woord
spreken. Een dergelijke hoeveelheid gallicismen kan er heden zonder meer niet door.
M. de Wachter

Quoist, Michel, Donner ou le Journal d'Anne-Marie. - Editions ouvrières,
Paris, 1962, 318 pp., 6F. 7.50.
Met zijn vorig ‘dagboek’ ‘Aimer ou le Journal de Danny’ (Nederlandse bewerking
onder de titel Ontmoeting met de liefde. Het dagboek van een jongen, uitgegeven bij
Desclée) heeft Michel Quoist reeds het bewijs geleverd dat hij de hedendaagse
jongeren begrijpt en hun taal spreken kan. Het succes dat dit boek oogstte zowel bij
jongens als bij meisjes, naar het eensluidend getuigenis van meerdere lectuurenquêtes,
heeft schr. er toe aangezet nu ook een specifiek dagboek van een meisje te schrijven.
Het schetst de ontwikkeling van een meisje van 14 tot 18 jaar als een geleidelijk
ontdekken van de zin van het leven en de liefde. De psychologische en geestelijke
beschouwingen zijn breder uitgesponnen dan in zijn vroeger boek, zonder dat het
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echter langdradig of prekerig wordt. De brieven van een oudere vriendin, die in het
dagboek worden afgedrukt, zijn uitermate geslaagd als concrete raadgevingen voor
de soms moeilijke omstandigheden waarin het moderne meisje dikwijls verkeert. Er
is één gevaar aan dergelijke boeken verbonden: dat de jonge mensen gaan denken
dat zij ook een identieke levensloop moeten doormaken en evenzeer als hun romanheld
(in) eerst dezelfde fouten en misstappen moeten experimenteren. Een verstandige
geestelijke leiding kan deze klip echter omzeilen. Voor zeer vele meisjes èn jongens
kan dit boek een waardevolle gids zijn op hun weg naar moderne volwassenheid.
Wij verwachten spoedig een Nederlandse bewerking.
A. Cauwelier

Biografie
Chambers, R.W., Thomas More. - Penguin Books, London 1963, 413 pp.,
12 sh. 6 d.
Eindelijk is het dan zo ver dat dit klassieke werk over Thomas More in een goedkope,
ofschoon niet zo erg goedkope, vorm verschijnt. Gezien de voortreffelijkheden van
deze studie is de enigszins duurdere uitvoering van het pocketboek niet alleen
verantwoord, maar zonder meer een kwestie van goede smaak. Het boek hoort, op
zijn minst in deze uitvoering, thuis in de bibliotheek van iedere ontwikkelde mens,
christen of niet.
W. Peters

Attwater, Donald, A dictionary of Saints. - Burns and Oates, London,
1963, 14/21, VII, 280 pp.
De ondervinding heeft me bewezen, dat zeer veel mensen graag nadere gegevens
over hun patroonheilige of voor een andere tot wie zij devotie hebben, willen weten,
maar niet weten waar zij deze gegevens kunnen vinden. Meestal is dat voor hun erg
bezwaarlijk ook, omdat de meeste heiligenlexica veelal van dien aard zijn, dat men
ze alleen in bibliotheken aantreft. Het is daarom een goede gedachte geweest van
Attwater, om een ‘handwoordenboek’ van heiligen samen te stellen, dat wegens de
goedkope prijs gemakkelijk aan te schaffen en zeer hanteerbaar in het gebruik is.
Van meer dan 3000 heiligen en zaligen, wier namen in alfabetische volgorde
gerangschikt zijn, worden hier de voornaamste levensdata en enkele kernachtige
levensbijzonderheden aangegeven. Wie meer wil weten, wordt telkens verwezen
naar het klassieke werk van Aiban Butler, Lives of the Saints, dat door Herbert
Thurston S.J. en de samensteller van dit werk opnieuw is uitgegeven in vier delen
in 1956. Ik denk, dat velen, die dit werk, dat nu reeds een vierde druk beleeft,
aanschaffen, er zeer veel wetenswaardigs in zullen vinden.
P. Grootens
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Kuhner, H., Vincenz von Paul als Gestalt des Grand Siècle im Spiegel
seiner Briefe, Vorträge und Gespräche; übertragen und mit einer
historischen Einführung versehen. - Köln, J.P. Bachem, 1963, 307 pp.,
D.M. 16.80.
De H. Vincentius a Paulo is een figuur, die door zijn grote menslievendheid en zijn
zo aansprekende Godgerichtheid alle tijden blijft boeien. De bedoeling van de S. van
dit boek is vooral de heilige zelf te laten spreken. Daarom heeft hij uit de acht banden
nagelaten brieven en geestelijke voordrachten een zeer goede keuze gedaan, die ons
in staat stelt dieper in het hart van de ordestichter, de apostel en de heilige door te
dringen. En omdat Vincentius zo uiterst zelden in zijn werken over zichzelf spreekt,
heeft de S. een uitvoerige en interessante levensschets aan de teksten vooraf laten
gaan.
P. Grootens

Thompson, R.W., The Yankee Marlborough. - Allen and Unwin, London,
1963, 363 pp., 35 sh.
Deze studie over Sir Winston Churchill bevredigt niet. Bij een portret-tekening komt
de chronologie er niet zo erg op aan; maar het gespring met data en daarbij behorende
gebeurtenissen kan te verwarrend zijn, en dat is hier het geval. Of het de moeite loont
om Churchill te plaatsen naast Napoleon, Hitler, Hendrik de Achtste, enz., naast
Arthur, Galahad of Lancelot, enz. valt erg te betwijfelen; een mens als Churchill zal
men nooit overtuigend kunnen onderbrengen in een bepaald vakje. Schr. heeft
natuurlijk alles van Churchill gelezen en we geloven dat de invloed van de vigoureuze
en beeldrijke melodieuze taal van Churchill duidelijk te onderkennen is: helaas zonder
de daarbij behorende inspiratie, zodat de gebezigde taal soms wat bombastisch
aandoet, en op de duur vermoeiend wordt. Een geheel andere kwestie is of het portret
juist is.
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De schrijver, de soldaat, de politicus, de mens worden alles bijeen nogal danig
onderhanden genomen. De indruk wordt echter gewekt dat we te doen hebben met
de moderne tendens om zijn held voor het publiek af te schilderen als het tegendeel,
om zich aldus veilig te stellen tegen iedere beschuldiging van hero-worship. We
kunnen moeilijk accepteren dat Churchill zo onhebbelijk, onheus, eigengereid, enz.
is als hij in het totaalbeeld wordt afgeschilderd.
W. Peters

Zeno, Dr. o.f.m. cap., John Henry Newman (Denkers over God en Wereld,
8). - Lannoo, Tielt, 1963, 96 pp., ing. 48 F.
‘Newman,’ zegt schr., ‘is actueel als een Guardini of een Teilhard de Chardin’ (p.
14). Zijn denkwereld is echter zeer persoonlijk, complex en subtiel. Wie in dat rijke
woud vol frisse bronnen wil doordringen voelt de behoefte aan een veilige gids. Dit
in pretentieloze stijl geschreven boekje voorziet in die behoefte. Het is een soort
inventaris van de resultaten der Newman-studie tót en mét anno 1963; Het is een
‘status quaestionis’ in de volste zin van het woord. Pater Zeno heeft alles ván en óver
Newman gelezen, en hij bezit de gave zijn verworven kennis helder, logisch en
volledig mee te delen. In enkele bladzijden resumeert hij Newmans leven, - biedt hij
ons een synthese van de newmaniaanse theologie, uitgaande van het ‘fenomeen’
geweten, - schetst hij de filosofische opvattingen van de grote kardinaal, waarvan
de leer over de illatieve zin de kern uitmaakt, - tekent hij Newman als de
onvermoeibare apostel, hetzij hij als apologeet, als pedagoog, als kapelaan, als
predikant of als geestelijke leidsman werkzaam was, - om te eindigen met een
hoofdstuk over ‘werken van en over Newman’, dat bijzonder nuttig is voor diegenen
die zich wegwijs willen maken in de haast onoverzienbare vakliteratuur terzake.
Geen aspect wordt verwaarloosd: ook de exegeet, de politieke denker, de literator,
de historicus komen ter sprake. Zelfs ‘Newman als vriend’ en de vraag of hij sociaal
gevoel miste, wordt behandeld. In de conclusie worden enkele ‘desiderata’
gesuggereerd. In de marge wordt elk van deze punten in het kort aangeduid. Kortom,
een model in het genre. Enkele feiltjes slechts: op blz. 12 (infra) worden waarschijnlijk
de ‘Discourses to Mixed Congregations’ bedoeld i.p.v. de ‘Sermons on Subjects of
the Day’, en op blz. 88 worden de vier delen Duitse ‘Newman-Studien’ vermeld,
terwijl de bibliografie op blz. 93 er (terecht) vijf aangeeft.
H. Imberechts

Randak, Ernst, Peter Altenberg oder Das Genie ohne Fähigkeiten. - Stiasny
Verlag, Graz-Wien, 1961, 368 pp., Ö.S. 135.
Deze combinatie van anthologie en biografie wil de raadselachtige persoonlijkheid
van de typische Wiener-Café-Künstler (1859-1919) opnieuw bekend maken.
Fragmenten, schetsen, memoires bezorgen deze clochardfiguur een dimensie die in
het verwarde, wel eens grappige, zelfs diepzinnige maar meestal toch potsierlijke
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oeuvre niet terug te vinden is. Wel is A. onmisbaar om de sfeer van Wenen omstreeks
1900 te begrijpen.
C. Tindemans

Cole, Hubert, Laval. A biography. - Heinemann, London, 1963, 314 pp.,
35 sh.
Het boek opent met een beschrijving van Laval's laatste dagen en uren, en zijn
executie: het is even luguber als sensationeel. Dergelijk begin wekt argwaan; het
doet goedkope journalistiek verwachten. Het moet echter gezegd dat, laat de toon
niet direkt wetenschappelijk zijn, deze studie allesbehalve goedkope journalistiek is.
We zouden het een voorbeeld willen noemen van een verantwoorde en hoogst leesbare
biographie. Aangezien Nederlanders zich tijdens de bezetting een flauw idee konden
vormen wat de Vichy-regering precies was en hoe zij in feite tegenover de Duitsers
stond, geeft dit voortreffelijke boek een welkome aanvulling op vaak gebrekkige
kennis van een belangrijk stuk contemporaine franse geschiedenis.
W. Peters

Jean Guitton, vu par Cesbron, Claudel, e.a. (Revue Montalembert). Desclée de Brouwer, Brugge, 1963, 344 pp., 11 pl., F. 120.
Jean Guitton, Professor aan de Sorbonne, lid van de Académie Française, was de
enige katholieke leek die, door de Paus zelf uitgenodigd, als waarnemer het tweede
Vatikaanse Concilie bijwoonde. Denkelijk om zijn oecumenische werkzaamheid,
waarbij misschien zijn exegetische en apologetische geschriften en contacten, - en
ook de christelijk gerichte wijsgeer mochten erkend worden..! Bij die gelegenheid
heeft de Revue Montalembert (Ecole Normale, Paris) een uitge-
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breid nummer aan hem gewijd: geen ‘Mélange Guitton’, maar een veelvuldig portret
van de schrijver-portraitist bij uitstek (van wie men Monsieur Pouget nog het best
kent). Ons verbaast hierbij het getal en de naam van de medewerkers: letterkundigen
als Maurois, Mauriac, Cocteau, de la Tour du Pin, Cesbron; geleerden en essayisten
als Tresmontant, Cuénot, Aron, Borne, Congar; gedoopten en ongedoopten,
katholieken en andere christenen, Fransen en vreemden. Ons verbazen meteen de
vriendschappelijke betrekkingen van Guitton, naar alle kanten uit, en zijn bonte
creativiteit. ‘Guitton aime habiter les frontières’, schrijft pater Congar; het is als zou
de veelzijdigheid, op elk bijzonder domein, het persoonlijk inzicht verdiepen,
verlevendigen, verruimen... Warm aanbevolen, want ook de geringste tekst is vaak
suggestief en revelerend.
Em. Janssen

Varia
Salisbury, Harrison E., A new Russia? - Secker & Warburg, London,
1962, geb. 18 s.
Dat Salisbury een journalist van klasse is bewijst het feit, dat hij reeds een twintigtal
jaren medewerker en speciaal correspondent van de ‘New York Times’ is, en dat hij
bovendien voor een van zijn boeken de Pulitzerprijs ontving. Wie bovendien nog
weet, dat hij zich reeds sinds 1944 intensief met Rusland bezig houdt, kan verwachten,
dat zijn nieuwste boek over dit boeiende onderwerp alleszins de moeite van het lezen
waard zal zijn. ‘A new Russia?’ is een bundeling van een serie reisindrukken, welke
hij tijdens zijn laatste bezoek aan de Sowjet-Unie opdeed (van november 1961 februari 1962). Op uiterst prettige wijze schrijft Salisbury over zijn contacten met
de ‘moderne’ jeugd van Rusland, over zijn ervaringen met de Sowjet-cultuurdragers
van vóór en na Stalins dood, over antisemitisme, religieuze opleving en ideologische
kwesties tussen Moskou en Peking. De schrijver blijkt een enorme kennis van het
oude en nieuwe Rusland te bezitten. Bovendien beschikt hij over een geweldig
feitenmateriaal. Hij heeft dus geen enkele reden om de lezer een bepaalde mening
op te dringen. Hij laat de feiten slechts spreken, op een uiterst onderhoudende, vaak
anecdotische wijze. Natuuurlijk blijft hij een voor democratie gevoelige Amerikaan,
zodat de saillante punten van de liberalisatie in de Sowjet-Unie met smaak worden
opgediend. Schr. komt tot de conclusie, dat het Rusland van Chroesjtsjow inderdaad
een nieuw Rusland is. Een enkele maal wijst hij met grote vrees op China. Salisbury
schreef een boek over de Sowjet-Unie, dat de meeste ‘land-en-volk-beschouwingen’
over Rusland verre achter zich laat.
L. van Vlijmen

Lathouwers, Dr. M.A., Kosmos en Sophia, Alexander Blok: zijn
wereldbeschouwing en het russisch denken. - V.R.B. Kleine Der A 3-4,
Groningen, 1962, 257 pp.
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Dit boek wil ons de zeer gecompliceerde ideeënwereld van Alexander Blok wat
toegankelijker maken. Schrijver heeft daarbij ruim gebruik gemaakt van de
commentaren die Blok zelf in zijn dagboeken neerschreef. Hij volgt de dichter in de
diverse phasen van diens ontwikkeling, en toont zich vooral geboeid door het feit
dat het werk van Blok, ondanks schijnbaar antigodsdienstige tendenzen, tot het einde
toe een religieus karakter draagt.
Blok heeft zich altijd een fel tegenstander van het westers denken getoond: deze
afweerhouding ontmoeten we zowel in zijn verlangen naar ‘de Schone Dame’, ‘de
Zuivere Wereldziel’, als in zijn strijd met haar duistere antipode, ‘de onbekende
vrouw, de zieke wereldziel’. Zoals Dostojewski, Soloviev en zovele andere Russische
schrijvers is hij zich pijnlijk bewust van de bekoringen waaraan dit denken al sinds
eeuwen bloot staat: het individualisme, het rationalisme en de vlucht in een valse
innerlijkheid zijn er schuld aan, zegt Blok, dat de mensen ‘allereerst God, dan de
wereld en tenslotte zichzelf verloren’. Misschien had hier nadrukkelijker gewezen
kunnen worden op soortgelijke kritieken die we in diezelfde jaren bij westerse auteurs
ontmoeten (men denke aan Bergson bijvoorbeeld).
Dit proefschrift dat op sommige bladzijden aan leesbaarheid inboet door een teveel
aan citaten van andere critici, zal zeer welkom zijn bij allen die zich wat diepgaander
interesseren voor het Russische denken. Het is daarom jammer dat een slechte
vertaling van het bijgevoegde résumé de lectuur van deze studie voor een bredere
lezerskring wel erg moeilijk maakt.
H. Hillenaar
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Allan, D.J., Aristote le philosophe. - Nauwelaerts, Leuven, 1962, 248 pp.,
F. 120.
The Philosophy of Aristotle verscheen voor het eerst te Oxford in 1951; in 1955 werd
het boek in het Duits vertaald en in 1957 in de oorspronkelijke taal herdrukt. Dit
succes was verdiend: Prof. Allan is niet alleen een uitstekend kenner van Aristoteles
en van de antieke filosofie in het algemeen, hij verstaat ook de kunst om de hoofdzaak
van het bijkomstige te onderscheiden en om een technische gedachtengang
toegankelijk te maken zonder hem zijn diepte en oorspronkelijkheid te laten inboeten.
De natuurfilosofie, de wereld van het leven, de menselijke psychologie, het
godsprobleem, de wetenschapsleer, de moraal, de staatsleer, de literatuurtheorie,
deze vele domeinen die Aristoteles alle zelfstandig doorvorst en met verbazende
synthetische kracht in één systeem heeft opgenomen, worden in dit werk een voor
een besproken, en telkens wordt een evenwichtig oordeel geveld over de intrinsieke
waarde van Aristoteles' opvattingen en over hun betekenis voor het geestesleven van
latere eeuwen en ook van onze tijd. De zeer levendige Franse vertaling (van de hand
van Dr. Ch. Lefèvre) is door de auteur zelf bijgewerkt en houdt aldus rekening met
de laatste bevindingen en discussies op het gebied van de Aristotelische studies.
E. de Strycker

Stelzenberger, J., Zedenleer van het Koninkrijk Gods. - Desclée de
Brouwer, Brugge, 1962, 400 pp., F. 210.
Een volledig overzicht geven van de christelijke moraal, in slechts één boekdeel, is
een vrij moeilijke opzet. Het succes dat dit boek reeds kende in Duitsland, pleit voor
de auteur. In een 100-tal blz. bespreekt S. in een eerste deel de algemene zedenleer:
haar geschiedenis, haar definitie en haar grondprincipes. Daar de boodschap van het
koninkrijk Gods de grondslag vormt van de eerste drie Evangelies, moet ze ook in
staat zijn een christelijke zedenleer te funderen. Wat S. bewijst op een gezagvolle
en originele wijze. In het tweede deel wordt de bijzondere moraal behandeld vanuit
een personalistisch standpunt, rondom het drieledig schema: plichten tegenover God,
tegenover zichzelf, tegenover de medemensen. Alle problemen worden aangeraakt,
voor zover de beperkte ruimte van het werk dit toeliet. Ook hier worden de eisen van
het koninkrijk Gods, de basileia, vooropgesteld. Soms blijft dit echter meer bij een
uiterlijk cachet dan bij een vernieuwing. We willen dit handboek ten zeerste aanprijzen
voor het hoger onderwijs. Spijtig vinden we alleen, dat de bibliografie, die in de loop
van het boek - we bedoelen niet vooraan - geciteerd wordt, alleen buitenlands is en
zelden ter beschikking zal staan van de lesgever die dit boek wil aanwenden. Een
omwerking zou nog meer welkom geweest zijn. Dan hadden belangrijke leerstellingen
als die van de encycliek Mater et Magistra, voorzeker een plaats gevonden in het
tweede gedeelte.
L. Braeckmans
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Tidmarsch, Halloran and Conolly, Capital Punishment. - Sheed and Ward,
1963, 167 pp., 10/6.
In deze goedkope uitgave pleiten resp. een theoloog, een socioloog en een psycholoog
voor afschaffing van de doodstraf. Het onderwerp beroert de gemoederen in Engeland
meer dan in eigen land, waar wij de felheid van het pro of contra niet zo kennen.
W. Peters

Gagern, Friedrich E. Frhr. von, Eheliche Partnerschaft. Ausgewählte
Kapitel über die Ehe als Lebens- und Geschlechtsgemeinschaft. Mit 16
Bildtafeln, 30 anatomischen Bildern und 3 graphischen Schaubildern. Manz Verlag, München, 1963, 314 pp., D.M. 24.80.
Hoewel we tegenwoordig over de nodige voorlichtingsliteratuur beschikken, bestaat
er volgens schr. toch behoefte aan dit nieuwe werk, waarin op wetenschappelijk
verantwoorde wijze alzijdige voorlichting over het huwelijk gegeven wordt. Het
bestaat uit drie delen: het eerste deel behandelt de anthropologische grondslagen, het
tweede deel is een soort anatomische en physiologische atlas, en het derde deel gaat
uitvoerig in op de psychologische en practische aspecten van het menselijk
geslachtsleven. Als lezers heeft de schr. op het oog vooreerst degenen, die omtrent
het huwelijk onderricht moeten geven of voordrachten moeten houden, vervolgens
degenen die door zelfstudie zich op de hoogte willen stellen. Het is ongetwijfeld
degelijk werk, zoals te verwachten was, maar we vrezen dat het vanwege z'n
gewichtige stijl voor velen moeilijk verteerbaar zal zijn. Vooral voor zelfstudie lijkt
dit boek ons veel minder geschikt dan andere werken, die op meer eenvoudige wijze
hetzelfde doel nastreven. Maar de zakelijke inhoud is zonder meer goed.
A. van Kol
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Lepp, I., Psychoanalyse van de liefde. Vert. M. VandeWalle. - Lannoo,
Tielt, 1963, 267 pp., F. 88.
De titel belooft meer dan het boek geeft. In plaats van een psychoanalyse krijgen we
hier een zeer gewone, eerder goedkope psychologie van de liefde, geïllustreerd met
gevallen uit de psychotherapeutische praktijk en doorlopend geconfronteerd met
bepaalde diepte-psychologische verklaringen. De aangehaalde gevallen worden echter
niet geanalyseerd: de auteur geeft een summiere anamnese van het geval en wijst
dan op een of andere verklarende factor die bij de analyse naar voren kwam en zijn
psychologisch betoog kracht bijzet; andere, vaak veel belangrijker factoren, die voor
het betoog op dat ogenblik niet van pas komen, worden gewoon verzwegen of
nauwelijks vermeld. Ook de confrontatie met de dieptepsychologische theorieën
blijft bij de oppervlakte. Eerlijk gezegd zie ik niet goed in waarom dit boek vertaald
moest worden. Specialisten zullen er niets aan hebben en bij de doorsnee-lezer zal
dit oppervlakkig soort dieptepsychologie eerder verwarrend dan verhelderend werken
en meer problemen doen rijzen dan het oplost.
L. Monden

Osborn, Arthur, The Axis and the Rim. - V. Stuart, London, 1963, 203
pp., 25 sh.
The quest for reality in a modern setting - de ondertitel - is een ambitieuze
onderneming. Het verlangen om voor zichzelf met velerlei problemen van sociale,
culturele en godsdienstige aard in het reine te komen is hierbij even prijzenswaardig
als het opzijzetten van de weg die anderen ons hierbij getoond hebben onverstandig
is. Men kan iets te veel bouwen op zijn gezond verstand, hierbij uit het oog verliezend
dat het mogelijk onvoldoende geschoold is. De ernst waarmede de schr. op stap gaat
doet de lezer deugd, maar herhaaldelijk zal hij moeten constateren dat moedig
doorstappen niet hetzelfde is als het juiste pad kiezen.
W. Peters

Nebel, Gerhard, Homer. - Ernst Klett Verlag, Stuttgart (imp. J.
Meulenhoff, Amsterdam), 1959, 353 pp., f 23,15.
Reeds eerder heeft Gerhard Nebel zich een naam verworven door de originele wijze
waarop hij de Griekse gedichten uit de oudheid benadert (‘Weltangst und Götterzorn’,
‘Das Ereignis des Schönen’, ‘Die Not der Götter’), Bij zijn vierde poging om mythe
en poëzie in hun werkelijkheid te vatten wil hij wederom zo veel mogelijk één met
Homerus worden om diens rijke menselijke ervaringen mee te voltrekken. Vanuit
deze houding komt hij dan ook niet tot een systematisch, formeel wetenschappelijk
betoog, maar tot een honderdtal korte bezinningen: hij ontleedt de godservaringen
van de Homerische mens en zijn verhouding tot natuur en medemens. Niet altijd zal
men hem in zijn onvermijdelijk vaak subjectieve beschouwingen, in geladen beeldrijke
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taal vervat, willen volgen. Wel wordt men steeds geboeid door de ernst waarmee hij
zich in het leven van de helden uit de Ilias verplaatst; de Odyssee, door hem een
halve eeuw later dan de Ilias gedateerd en aan een Deutero-Homerus toegeschreven,
blijkt hem wat minder aan te spreken. Ook het uitzicht dat Nebel als evangelisch
christen vanuit de Homerische wereld op de christelijke openbaring opent, brengt
zijn lezer tot dieper nadenken. Dit laatste geeft dan tevens de kern aan van de
verrijking die dit boek biedt.
P. Eijkenboom

De nieuwe W.P. Vierde deel Mato-Schi. - Elsevier, Amsterdam, Brussel,
1963, 801 pp., per deel f 35,-.
Na het verschijnen van de eerste drie delen van deze vijfdelige encyclopedie is men
al gewend aan de uitstekende verzorging van deze uitgave. Het vierde deel stelt hierin
niet teleur. Van steden als Parijs en Rome zijn zelfs plattegronden opgenomen, voor
velen ongetwijfeld een prettige herinnering. De keuze van de lengte der behandeling
is natuurlijk altijd aan verschil van mening onderhevig. Zo lijkt ‘parkeerprobleem’
wel een lengte te hebben die samenhangt met onlangs gehouden discussies.
Nieuw-Guinea heeft ook, onder invloed van de recente gebeurtenissen, een zeer
uitvoerige behandeling gekregen. Over de weergegeven mening valt soms te twisten,
maar dit kan niet anders bij een dergelijk werk. Dit hangt ook af van de persoonlijke
belangstelling van de lezer. Het is de verdienste van deze encyclopedie, die onder
leiding staat van Prof. Hoetink te Amsterdam en Prof. Lissens te Brussel, dat er over
elk behandeld onderwerp waardevolle gegevens worden verstrekt. Wil men zich over
een onderwerp een eigen mening vormen, dan is daar een encyclopedie niet toereikend
voor en men mag zo iets ook niet ervan verwachten.
A. Goofs
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Monseigneur Cardijn. Bijdrage over de K.A.J. en haar methode. - K.A.J.,
Brussel, 1963, 155 pp., 2 pl.
In dit boek, een feestuitgave van de K.A.J. bij gelegenheid van de 80e verjaardag
van Mgr. Cardijn, zijn een reeks artikelen, verschenen in verschillende tijdschriften,
samengebundeld. Naast de brief uit Rome van het Belgisch Episcopaat, vindt men
er opstellen van Mgr. Philips, Kan. J. Leclercq, Kan. A. Dondeyne, Kan. Vieujean
en anderen. Telkens worden Mgr. Cardijn en de K.A.J. onder een ander oogpunt
belicht, zowel wat het ontstaan en de groei van de beweging betreft als het onderzoek
naar haar betekenis thans, nu deze reeds vijftig jaar bestaat en bijgevolg het gevaar
van sclerose en verstarring niet uitgesloten is. In deze confrontatie van gedachten
van mensen, die meestal buiten de eigenlijke K.A.J. staan, over deze jeugdbeweging
welke, dank zij de nooit falende bezieling van haar stichter, onloochenbaar met succes
de verheffing van de arbeidersjeugd heeft verwezenlijkt, ligt juist het interessante
van dit boek. Al wie belangstelling voelt voor de sociale noden van deze tijd mag
dit boek niet ongelezen laten.
R. D'hondt

Brys, A., Het arbeidersvraagstuk nu. - Arbeiderspers, Brussel, 1962, 159
pp.
Als wetenschappelijke studie over de arbeiderswetgeving is dit boek niet bedoeld.
Mgr. A. Brys, jarenlang de grote bezieler van het A.C.W., waarvan het gezag
internationaal werd aanvaard, biedt hier de synthese van hetgeen, volgens zijn
ervaring, de arbeiderswetgeving werkelijk moet zijn om haar doel te bereiken. Op
iedere bladzijde voelt men de apostolische drang van een ijverig priester, die de weg
zoekt naar het diepste in de mens om het tot zijn recht te laten komen en open te
zetten voor verheffing. Niet alleen voor de arbeiders worden hier zeer verheven
idealen uitgestippeld; ook de werkgevers, die zich de moeite getroosten dit boek
aandachtig te lezen, vinden er talrijke beschouwingen die niet aan hun aandacht
mogen ontsnappen, indien zij zich metterdaad willen inspannen voor meer sociale
rechtvaardigheid. Telkens opnieuw treft het hoe hier een ware idealist en ijverig
priester aan het woord is, die toch met beide voeten in de werkelijkheid staat. Hij is
er zich wel van bewust dat hij idealen voorhoudt die maar ten dele verwezenlijkt
kunnen worden omwille van de menselijke zwakheden. Dit neemt echter niet weg
dat tenslotte daar de ware stuwkracht moet worden gezocht voor hen die zich
bekommeren voor waarachtige sociale vooruitgang.
R. D'hondt

Straelen, H. van, SVD., Asiatisches Tagebuch. - Echter Verlag, Würzburg,
1963, 306 pp., met 24 platen, D.M. 19.80.
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Er zal wel geen Nederlander zijn die zoveel en in zo vele talen over Japan heeft
geschreven als Prof. Dr. H. van Straelen. Een recent werk Modern Japanese Religions,
dat hij in samenwerking met een Amerikaanse zendeling heeft geschreven, wordt
momenteel in het Duits vertaald. Zijn Où va le Japon is reeds in het Spaans en
Italiaans verschenen. Bovenstaand boek is een Duitse bewerking van zijn Aziatisch
Dagboek. Schr. heeft aan de oorspronkelijke Nederlandse editie een 80 pp. toegevoegd
en zijn werk verrijkt met 24 fotopagina's. Het Aziatisch Dagboek (verschenen in
Streven, 1957-1959) is een reeks losse aantekeningen waarin schr. zijn uiteraard
persoonlijk gekleurde ervaringen en visies uiteenzet. Zijn voornaamste opvatting is,
dat het licht niet uitsluitend van het Oosten verwacht moet worden. (Zie b.v. pp.
201-202). Ons oude Christelijke Europa heeft nog steeds zeer veel aan de wereld
aan te bieden, ook op cultureel gebied. Het boek is door het Echter Verlag te Würzburg
op zeer smaakvolle en technisch uitstekend verzorgde wijze uitgegeven.
Th.P. van Zijl

Churchills Memoires over de tweede Wereldoorlog. Deel I: De storm
steekt op, Band I: Van oorlog tot oorlog. 1919-1939. Band II: 3 september
1939 - 10 mei 1940. - Elsevier-pocket A80 en A81, Elsevier,
Amsterdam-Brussel, 1963, samen 636 pp.
Het is een uitstekend idee van de uitgeverij Elsevier om Churchills Memoires, die
zij vanaf 1948 in groot formaat uitgaf, nu in pocket te laten verschijnen. Deze
Memoires hebben een internationaal succes gekend, en terecht. Churchill, de
verpersoonlijking van het taaie verzet tegen het nazi-Duitsland en de grote
overwinnaar van de laatste wereldoorlog, verwerkt hier, samen met zijn eigen
eersterangs documentatie, tal van toen reeds toegankelijke bronnen. De Britse premier
schrijft met passie en temperament; hij heeft een pakkende stijl recht op de man af,
soms tintelend van humor en meestal
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gedragen door de ernst van de verhaalde feiten. Daarenboven is het werk meesterlijk
gecomponeerd. Daar Churchill, behalve in 1924-1929, tot op 10 mei 1940 geen deel
uitmaakte van de regering, kan hij over de talrijke fouten van de Britse politiek vrijuit
schrijven. Als historisch boek is het een meesterwerk, al kunnen wij wel op een paar
plaatsen de eigen apologie horen doorklinken. Deze twee banden geven letterlijk de
eerste twee delen van de grote uitgave weer, met de kaarten en de platen; alleen de
aanhangsels zijn weggelaten, maar een korte biografie van zes bladzijden is aan de
eerste band toegevoegd. Het werk zal volledig zijn in zes delen of twaalf banden,
A80 tot A91 in de Elsevier-pockets.
M. Dierickx

Jong, Dr. L. de, De bezetting 3. - Querido, Amsterdam, 1963, 223 pp., f
2,95.
De serie uitzendingen over de bezetting heeft bewezen een sterke indruk te maken
op het Nederlandse volk. Daarom is het van belang, dat de weergave in boekvorm,
met voortreffelijke illustraties, voortgang vindt. Dit deel behandelt: de
jodenvervolging, het geestelijk verzet, de geheime verbindingen met Londen en het
lange wachten. Een populair historisch document.
R.S.

Alberti, Leon Battista, Über das Hauswesen [Della Famiglia] (übers. von
W. Kraus, eingel. von F. Schalk; Die Bibliothek der Alten Welt, Reihe
Antike und Humanismus). - Artemis Verlag, Zürich und Stuttgart, 1962,
470 pp., f 24,95.
In vier dialogen wil de vijftiende-eeuwse schrijver ons een praktische levenswijsheid
bijbrengen die op de antieken is geïnspireerd. De onderwerpen en de eindeloze
uitweidingen maken zijn proza tot een aristocratische, Italiaanse tegenhanger van
vader Cats. Dit boek is alleen van belang voor lezers die historische belangstelling
hebben voor het quattrocento. Zij vinden er dan ook heel wat in dat licht werpt op
de ethische en pedagogische, maar ook medisch-hygiënische, taalkundige, sociale
en politieke opvattingen uit die tijd. De gesprekken zijn nogal langdradig, en geven
zelden een dialectisch uitgebalanceerde conclusie (o.a. 211, 219 v.). Een nadere
indeling zou de lectuur veraangenamen. Boek IV belooft bv. een dispuut over de
vriendschap, maar leert ons eerst bladzijden lang allerlei trucs om bij invloedrijke
figuren in de gunst te komen en begint pas op blz. 398 een tractaat over de meer
edele en eigenlijke vormen van amicitia, dat voor ons interessanter is en wellicht het
beste stuk van het werk mag heten. Deze populaire, op vele details toegepaste
moraalfilosofie kunnen we doorgaans eerder stoïsch dan epicurisch (IV, XXIX)
noemen.
P. den Ottolander
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Autenboer, Dr. E. van, Volksfeesten en rederijkers te Mechelen
(1400-1600). - Secretariaat van de Koninklijke Vlaamse Academie voor
Taal- en Letterkunde, Gent, 1962, 296 pp., F. 250.
In dit proefschrift, (bekroond door de Akademie), verdedigt S. de stelling dat de
rederijkers de werkelijke dragers zijn geweest van de volkscultuur in de nieuwe
burgerlijke beschaving van deze twee eeuwen. Hij heeft de ommegangen en
processies, blijde intreden en feesten onderzocht, waaraan de rederijkers meewerkten,
die bovendien zelfstandig het toneel beoefenden. Hij bewijst dat hun activiteit meer
was dan een bezigheid binnen een cenakel en bewust gezien werd als een officiële
prestatie van de gemeenschap in haar geheel.
C. Tindemans

Elseviers Historische Atlas door drs. S. de Vries m. medew. v. prof. dr.
Th. Luykx. Amsterdam-Brussel, 1963, 278 pp., f 19,50.
De vakman-historicus zal vergelijken met b.v. Westermanns Atlas zur Weltgeschichte,
die voor een gelijk bedrag 160 pp. aan uitstekende kaarten biedt. Deze Elseviers
geeft 40 pp. ‘praatjes-bij-plaatjes’, 48 pp. ‘historiografiek’, 32 pp. ‘plaatjes’ ter
inleiding op de 64 pagina's kaart; dit geheel wordt dan door een register toegankelijk
gemaakt. De oprechte amateur zal veel van zijn gading vinden.
F. Wassenaar

Reeks ‘Leren luisteren’:
No. 6: Boereboom, Dr. M., ‘Goldberg-variaties van J.S. Bach’.
No. 9: Ackere, J. Van, ‘Vioolconcerto, concerto voor orkest van Bela
Bartok’. - Nederl. Boekhandel, Antwerpen, 1963, ing. F. 20 (ieder).
Muziek wordt al te zeer als ‘background’ beluisterd. Het genieten van muzikale
meesterwerken moet actief veroverd worden. Aan de hand van notenvoorbeelden
weten de twee bekende musicologen, met evocatieve woordenschat
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ons een ‘geestdrift voor het schone mee te geven, steunend op een levendige
voorstelling en een goed samenhangende interpretatie van het muzikale feit zelf...’
Goede handleidingen in de te zeer van ons vervreemde muzikale meesterwerken.
J. Van Brussel

Penguin Science survey 1963-B (edited by S.A. Barnett and Anne
McLaren). - Penguin books, 1963, 242 pp.
In deze pocket worden enkele onderwerpen uit de biologische wetenschappen
behandeld, die in de moderne tijd de aandacht trekken, zoals: radiatie, verband tussen
chromosomenportret en ziekten, contraceptie, weefselkweek, weefseltransplantatie,
de staat van bewustzijn, en vele andere. De verschillende onderwerpen worden onder
enkele hoofden samengebracht en door 'n noot ingeleid, nl. ‘leven en dood’, ‘nieuws
over cellen’, ‘biologische verscheidenheid’, en ‘monisme en zedelijkheid’. De
artikelen zijn helder geschreven en geven over het algemeen de stand van zaken goed
weer. Zo wordt b.v. in het hoofdstukje dat de contraceptie behandelt, bij de Pincus-pil
ook gewezen op de ongewenste neveneffecten en op de onzekerheid omtrent de
effecten die op de lange duur kunnen ontstaan.
M. Jeuken

Timmers, Prof. Dr. J.J.M., Kleine Atlas van de nederlandse beschaving.
- Elsevier, Amsterdam-Brussel, 1963, 232 pp., f 7,90.
In de reeks ‘Kleine Atlas’sen, zo uitstekend ingezet met Grollenbergs Kleine Atlas
van de Bijbel, is nu een bewerking verschenen van de Atlas van de Nederlandse
Beschaving van 1957. Een bewerking, omdat sommige delen uitgebreider, andere
beknopter of in het geheel niet behandeld zijn. Prof. Timmers heeft er een boeiend,
door de illustraties en kaarten werkelijk verhelderend boek van gemaakt. Overigens,
zoals schr. zelf in zijn voorwoord opmerkt, blijven zowel keuze als behandeling het
persoonlijk stempel van de auteur dragen. Een waardevol boek voor ‘geestelijke
verpozing’.
R.S.

Pockets
Aula-boeken. - Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen.
James, E.O., Godsdienst in de prehistorie.
Professor James, een anglikaans geestelijke, heeft als professor in de
godsdienstgeschiedenis en godsdienstfilosofie, en als antropoloog van naam,
deelgenomen aan vele belangrijke opgravingen op prehistorische plaatsen. Dit boek
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is een samenvatting van het beschikbare materiaal uit de prehistorische archeologie,
verband houdend met religieuze verschijnselen Zo behandelt hij de uiteenlopende
manieren van verzorging der gestorvenen: begrafenisriten, lijkverbranding,
mummificering, gebruik van megalieten. Uiteraard zijn van belang de gebruiken in
verband met geboorte en vruchtbaarheid, de cultus van een moeder-godin en de
magie ter bevordering van de voortplanting en de voedselproduktie. Enige tabellen
over de opeenvolgende perioden en culturen, een paar kaartjes, een bibliografie en
een register verhogen de bruikbaarheid aanmerkelijk.
G.A.

Phoenix-pockets.
Grimm, Prof. Dr. Herman, Rafaël. - W. de Haan, Standaardboekhandel,
Zeist-Antwerpen, 1963, 162 pp., geïll.
Het werk van Herman Grimm over Rafaël behoort tot de meesterwerken van de
cultuurgeschiedenis. Het past dan ook voortreffelijk in de serie van de
Phoenix-Pockets, die beroemde boeken onder een uitgebreid publiek wil brengen.
Grimm bespreekt het leven en de werken van de grote meester uit Urbino, wiens
vroege dood en indrukwekkende prestaties bijzonder de romantici aanspraken. Dat
deze nazaat van de romanticus Wilhelm Grimm zich ook bijzonder heeft
geïnteresseerd voor Rafaël is bijna vanzelfsprekend. Het resultaat was dit mooie stuk
kunstgeschiedenis. Vooral ook door de talrijke afbeeldingen is deze pocket een zeer
belangrijke uitgave geworden.

Wentink, Charles, Torens, tempels en taveernen. - W. de Haan,
Standaardboekhandel, Zeist-Antwerpen, 1963, 111 pp., geïll.
Wentinck is op reis geweest rondom de oude wereldzee. Het heimwee naar de grote,
oude culturen heeft ook hem gegrepen en daarom doorkruiste hij de Balkan,
Griekenland en Spanje. Bewust zocht hij de vermaarde kunstschatten, onbewust
wellicht volgde hij ook het spoor van beroemde plaatsen uit de geschiedenis. Over
dit alles schreef Wentinck dit zeer boeiende boekje, dat met zijn fraaie illustraties
ons iets doet navoelen van de
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sfeer van schoonheid, waarin de schrijver leefde. Het laatste hoofdstuk had hij beter
weg kunnen laten, omdat hij hierin vervalt in de fout van degenen, die over Spanje
schrijven maar die niet veel van dit land en volk begrepen hebben.

Wansink, H., en Wels, C.B., Zeven pijlen, Negen pennen. - W. de Haan,
Standaardboekhandel, Zeist-Antwerpen, 1963, 163 pp., geïll.
Het was een goede gedachte om enkele belangrijke stukken van onze vaderlandse
geschiedenis, geschreven door beroemde historici, hier bijeen te brengen. Hun werk
wordt zó op sympathieke wijze meer bekend gemaakt. Voor de meeste lezers n.l.
zijn de boeken, waaruit de fragmenten genomen zijn, moeilijk te krijgen, en dan geeft
men het al spoedig op om jacht te maken op deze werken. Negen schrijvers vertellen
ons hier over vermaarde episodes uit de vaderlandse geschiedenis, waarover wij in
velerlei, soms zeer verwaterde, versies al hoorden spreken op de lagere school. Hier
zijn mensen aan het woord, die vaak dicht bij de gebeurtenissen hebben geleefd. Dit
maakt het boekje bijzonder interessant.

Gough, Dr. Michaël, De eerste christenen. - W. de Haan,
Standaardboekhandel, Zeist-Antwerpen, 1963, 163 pp., geill.
Onze kennis van de geschiedenis der eerste eeuwen van het christendom is de laatste
decennia belangrijk uitgebreid. Eminente geleerden hebben vele, nieuwe en
verrassende gezichtspunten geopend, waardoor die wereld op andere, vaak zeer
suggestieve, wijze is gaan leven. In dit boeiend geschreven boek leidt ook Michaël
Gough ons binnen in de wereld der christelijke oudheid. Wij worden geconfronteerd
met de politieke en cultuurgeschiedenis van de eerste eeuwen der christelijke
beschaving en deze ontmoeting zal voor velen een ware openbaring zijn. Wij hopen
dan ook, dat dit prachtige, ook aan illustraties, rijke boekje veel gelezen wordt.
C. de Groot

Prisma-boeken. - Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen.
THOULESS, Robert H., Logica voor iedereen - Men zou dit boekje een gezonde
methode kunnen noemen om kritisch en ‘zindelijk’ te denken en niet het slachtoffer
te zijn van denkfouten of mentale oneerlijkheid.
VORSTMAN, Mr. F., Levenswijsheid in citaten. - Een wonderlijke verzameling
van uit liefhebberij bijeengebrachte citaten op alle gebied.

Krämer-Badoni, Rudolf, Het wezenlijke in de kunst.
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Zelden heeft de kunst zoveel belangstelling gewekt als in onze tijd. Deze interesse
mag dan misschien een modeverschijnsel zijn: de belangstelling is er. En waar mensen
zich voor interesseren, daarover wordt ook gesproken. Rudolf Krämer-Badoni geeft
in dit boekje genoeg stof ter bespreking aan de liefhebbers van de kunst. Het is een
samenvattende studie over de aesthetica, die wel niet steeds lichte lectuur is. Wanneer
men zich er evenwel ernstig in verdiept, zal men vele goede ideeën rijker worden.
C. de Groot

Streatfeild, Noel, Raadsels om een dode. - Een detective met goede
karakterbeschrijvingen en psychologische analyse.
Queen, Ellery, Moord in Hollywood. - Wederom een handig in
elkaargezette detective van mensen die het vak kennen.
Wingate, John, Tussen Malta en Tobroek. - Vlot vertelde avonturen van
een onderzeeboot in de tweede wereldoorlog.
Rascovich, Marc. De vlucht van de dansende beer. - Een (k)luchtige satire
op Sovjet-toestanden, gegroepeerd rond een dansende berin en haar
dompteur.
Goed op tijd voor de vakantie verschenen weer een aantal detectives, die de
liefhebbers veel genoegen zullen verschaffen. De schrijvers zijn bijna allen goede
bekenden voor de kenners van het genre.

Bentley, E.C. - Trents laatste zaak.
Garve, André. - Lijk om lijk.
Hopley, George. - De nacht heeft duizend ogen.
Marsh, Ngaio en Jellett, Henry. - Dood op Binnenlandse Zaken.
Moyes, Patricia. - Dood onder zeil.
Quentin, Patrick. - Moord in troebel water.
Stout, Rex. - Detective incognito.
Wallace, Edgar. - De deur met zeven sloten.
R.S.
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[1963, nummer 2]
'n Kwart eeuw na de akkoorden van München
Europa toen en nu
Paul Ruys S.J.
NA een inderhaast bijeengeroepen conferentie en een dag en een nacht van
koortsachtige besprekingen, waren Hitler, Chamberlain, Daladier en Mussolini het
op 30 september 1938 in München eens geworden over de voorwaarden en
modaliteiten van de afstand van Sudetenland aan het Derde Rijk. De tijd om Hitlers
slogan Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer en de eis van Henlein, de leider van de
nationaal-socialistische sudetenduitse partij, Heim ins Reich, van de hand te wijzen,
was voorbij. De enige bedoeling van de Conferentie van München was, de
gewelddadige inpalming van Sudetenland, waaruit een Europese oorlog zou volgen,
te voorkomen en door een vergelijk, hoe onverkwikkelijk ook voor Fransen en
Engelsen, aan de catastrofe te ontsnappen.
Het prestige van de Westerse democratieën, of wat daarvan overbleef, was daarmee
gered. Verder stoorde Hitler zich niet aan de aangegane verbintenissen. Op 16 maart
1939 vierde hij onbeschaamd zijn intrede in Praag en maakte hij zijn ware bedoeling
wereldkundig: de opname van Duitse stamgenoten in het éne grote Duitse Rijk en
de vernietiging van de Tsjechoslowaakse Staat dienden slechts om zijn aanspraken
op de heerschappij over Europa te doen gelden. München was slechts een episode
geweest in de afbraak van het Europa van Versailles.
Toen echter de Europese burgeroorlog van 1939-1941 een wereldoorlog was
geworden, nam de Britse Regering op 5 augustus 1942 de moeite om de
München-Akkoorden officieel op te zeggen en op 29 september werd zij door de
Gaullistische overheid te Londen daarin gevolgd. Ook zonder dit gebaar zou er van
de akkoorden niet veel zijn overgebleven, maar de opzegging moest werken als een
zoenoffer, als een blijk van het goede voornemen, Europa niet op zo'n schandelijke
grondvesten weer op te bouwen.

München blijft een waarschuwingsteken
Voor de generatie van Hitler.... connais pas! betekent München misschien niet veel
méér dan een datum in een handboek van geschiedenis. De tijdgenoot van 1938 blijft
echter gevoelig voor de herinnering
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aan het gebeuren. De historici kunnen nog lange tijd voortgaan met het tegen elkaar
afwegen van verschillende interpretaties. Was München niet de laatste kans om het
Duitse volk van zijn nazi-demonen te verlossen? Was het niet het noodzakelijke
middel om de weerbaarheid van het goede volk der Westerse democratieën op te
wekken ten aanzien van de trouweloze tegenstrever? Was het niet de vervulling van
het beginsel van het zelfbeschikkingsrecht en meteen een daad van morele moed
overeenkomstig de Veertien Punten van Wilson? Was het niet de laatste kans om
Hitlers machtswellust af te wenden van het Westen en hem de vrije teugel te laten
in het Oosten? Nog afgezien van hun nationale gebondenheid, die hun waardering
van de feiten kleurt, scheiden de historici zich van elkaar door hun morele gezindheid
- appeasers en anti-appeasers, en hun politieke affiniteiten: de rechtsen, die het
bolwerk van het nazisme verkiezen boven de bolsjewistische vloedgolf, en de linksen,
die hun verontwaardiging luchten over de lafheid van de imperialisten die Hitler
loslaten op de Sowjet-Unie, een land dat in menslievendheid een nieuwe maatschappij
aan het opbouwen is en om de catastrofe af te wenden niet anders kan dan met de
duivel meeheulen.
Voor de historici blijkbaar hoofdzakelijk een stuk geëngageerde literatuur, blijft
München voor de staatslieden van vandaag een sprekend waarschuwingsteken. Toen
President Truman met de aanval op Zuid-Korea geconfronteerd werd, besloot hij
hardhandig op te treden want, zegt hij in zijn Memoirs: ‘I remembered how each
time the democracies had failed, it had encouraged the aggressors to keep going
ahead.... If this was allowed to go unchallenged it would mean a third world war,
just as similar incidents had brought on the second world war’. Als jonge zoon van
de Amerikaanse ambassadeur te Londen, schreef John F. Kennedy een essay over
de oorzaken en het gebeuren van München, Why England slept (1939), dat onlangs
opnieuw is uitgegeven. Terwijl Chamberlain bij zijn terugkeer uit München zei: ‘I
believe it is peace in our times’, gaf Kennedy hem over de jaren heen, op het
hoogtepunt van de Cubacrisis in 1962, de repliek: ‘Our goal is.... not peace at the
expense of freedom, but both peace and freedom’.
Op het ogenblik van München hielden de Amerikanen zich nog steeds afzijdig
van het Europese gebeuren. Zij hadden verzachtende omstandigheden: hun lange
traditie van isolatie en de twistziekte van hun verre verwanten uit de old country. Dit
excuus kon niet ingeroepen worden door de Fransen en vooral niet door de man die
toentertijd als kolonel van het Franse leger had aangedrongen op de oprichting van
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een sterk, met tanks uitgerust beroepsleger: Charles de Gaulle. In het begin van zijn
oorlogsmemoires schrijft hij lakoniek: ‘En septembre (1938), le Führer, avec la
complicité de Londres, puis de Paris, exécutait la Tchécoslovaquie’. Ik ben er van
overtuigd dat het trauma van München voor een aanzienlijk deel het buitenlands
beleid en de nucleaire bewapeningspolitiek van de huidige Franse President verklaart.
Zoals Tsjechoslowakije in de jaren na de Eerste Wereldoorlog de beschermeling van
Frankrijk was, werd Frankrijk zelf na de Tweede Wereldoorlog onder de hoede van
Amerika geplaatst. Zoals Frankrijk te München, in een laatste poging om zichzelf
te redden, Tsjechoslowakije in de steek moest laten, zouden de Verenigde Saten nu
hetzelfde kunnen doen met Frankrijk en Europa, al zij omwille van hun hulp aan het
Oude Continent zelf door Russische raketten bedreigd zouden worden. Het erewoord
van Amerika nu weegt in de ogen van de Gaulle niet zwaarder dan het erewoord van
Frankrijk toen. Is de enige uitweg dan niet, dat Frankrijk zijn lot opnieuw in eigen
handen neemt en zich bijgevolg uitrust met kernwapens?
Het beste bewijs dat München levendig blijft in de herinnering van de volwassen
generatie van vandaag, is het gebruik dat de specialisten van de propaganda-oorlog
ervan maken. München is een boeman, in een veranderde context de historische
opvolger van Canossa, een schrikbeeld dat in de afgelopen weken weer opgeroepen
werd, niet alleen door een fractie van de Duitse opinie tegen het kernstopakkoord
van Moskou, wat nog begrijpelijk is, maar ook door de Chinese communisten tegen
hun geloofsbroeders in de Sowjet-Unie.
Na vijfentwintig jaar is het gebeuren van München dus niet dood in het geheugen
der mensen. Maar dieper nog leeft het voort in de bestemming van Tsjechoslowakije,
Duitsland, Midden-Europa, ja, van geheel Europa, dat zijn plaats zoekt in een
veranderde wereld. München voor de geest roepen, is een onderzoek instellen naar
onze eigen toekomst: waarheen met Europa, met het Europa dat, na het 19e eeuwse
Statensysteem, de Eerste Wereldoorlog, Versailles en de Tweede Wereldoorlog, op
zoek is naar een onvindbare vrede?

Tsjechoslowakije
Het geval van Tsjechoslowakije illustreert nog het best, welk een fiasco München
was voor Europa. Zoals de Polen in de Eerste Wereldoorlog het troetelkind van de
Fransen waren, waren de Tsjechen de uitverkorenen van President Wilson. Bij de
vredesregeling na de Eerste Wereldoorlog werd Oostenrijk-Hongarije ontbonden en
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wilde men op voorbeeldige wijze de beginselen van zelfbeschikking toepassen, vervat
in Wilsons Achttien Punten (8 januari 1918). Met de Verdragen van Versailles en
Saint-Germain diende zich een nieuweling aan in de gemeenschap der Europese
Staten: Tsjechoslowakije. Een zuiver nationale Staat? Verre vandaar! Naast Tsjechen
en Slowaken omvatte hij Duitsers, Magyaren, Oekraïners, Polen. Alles bij elkaar
geleek de samenstelling van de nieuwe Staat meer op die van de Oude
Dubbel-Monarchie in klein formaat dan op een homogene stam die, om zijn
zelfbeschikking te verwezenlijken, een onafhankelijke staatkundige organisatie had
gekregen. Terwijl Tsjechen en Slowaken vroeger hulde aan Wenen moesten brengen,
werden zij nu leenplichtig tegenover Parijs. Met dit verschil nochtans: formeel waren
zij nu een onafhankelijke Staat die zelf verantwoording verschuldigd was voor de
bescherming van de rechten van alle volksgemeenschappen die hij omvatte.
Een Staat die zijn ontstaan te danken had aan het Wilsoniaanse principe van
zelfbeschikking, kon datzelfde principe niet met voeten treden in zijn eigen
huishouding. Voor de Raad der Vier had Benesj op 5 juni 1919 dan ook verzekeringen
gegeven die geen twijfel duldden:
‘Notre gouvernement a déjà pris des décisions qui correspondent aux idées
du Président Wilson et àcelles qui président ces débats. Tant dans l'intérêt
général qu'en tenant compte de la présence parmi nous d'un assez grand
nombre de compatriotes de langue allemande, nous avons préparé une
constitution qui ne sera pas sans analogie avec celle de la Suisse. Nous
faisons de même au point de vue militaire. Notre situation économique se
prête à ce régime; notre population y est très préparée et un programme
de ce genre correspond à l'idée générale de la limitation des armements’.
Van die wijze belofte kwam ten slotte niets terecht. Inderhaast werd een strikt unitaire
grondwet aangenomen en alle sleutelposities in de Staat werden aan Tsjechen
toegekend. Wat de ‘Germanen’ van Wenen de Tsjechen hadden aangedaan, gingen
de ‘Slaven’ van Praag nu laten voelen aan de ‘Germanen’ van Sudetenland en andere
minderheidsgroepen. Een tijd lang was het Tsjechisch beheer sterk genoeg en zorgden
de partijen voor de cohesie van de Staat. Een tijd lang ook was de regeling van
Versailles, die Frankrijks voorrang in Middenen Oost-Europa bezegelde, tastbaar
genoeg om het cordon sanitaire tussen Duitsland en Rusland in staat van weerbaarheid
te houden. Echter niet voor lang.
De dubbelslachtigheid van Versailles trad aan het licht toen Duitsland, op grond
van de beginselen van Versailles zelf, gelijkberechtiging ging eisen en wel op het
plan van de militaire macht en de zelfbeschikking. Frankrijk was op dat ogenblik
niet meer in staat zijn alliantieverplichtingen na te leven: het werd eerst door de
Amerikanen, daarna
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door de Engelsen in de steek gelaten en was bovendien innerlijk verzwakt door de
ziekte die Arnold Toynbee reeds in 1928 had gezien: ‘the gnawing self-distrust and
dread of the future, that agonizing paradox of defeat in victory which had haunted
the French mind ever since the Armistice of November 1918’.
Het algemeen ziekteverschijnsel openbaarde zich in Tsjechoslowakije door het
succes van Henlein, die er in 1936 in slaagde de overgrote meerderheid van de
Sudeten-Duitsers uit de andere partijen weg te halen en achter zijn Duits
nationalistisch program te scharen. Henlein volgde het voorbeeld en steunde op de
groeiende macht van Hitlers nationaal-socialisme, maar toen de Tsjechoslowaakse
Staat daardoor in doodsgevaar raakte, was dit mede te wijten aan de interne
contradictie welke hij sedert Versailles in zich droeg. Te München werd in absentia
het doodsvonnis van Tsjechoslowakije getekend, maar meteen ook van het
Versailles-stelsel.
Tsjechoslowakije kwam betrekkelijk onbeschadigd uit de Tweede Wereldoorlog.
Op zijn meest oostelijke tip na (Ruthenië werd op 29 juni 1945 buiten medeweten
van de Amerikanen en de Engelsen door de Sowjet-Unie geannexeerd; de Russen
kregen daarmee rechtstreeks toegang zowel tot Hongarije als tot Tsjechoslowakije),
werd Tsjechoslowakije in zijn grenzen van 1919 hersteld, maar zijn regeerders, met
Benesj aan het hoofd, gingen München nu in de tegenovergestelde richting toepassen:
2,5 miljoen Sudeten-Duitsers werden samen met 400.000 Magyaren in de troebele
en beschamende maanden vóór en na de Conferentie van Potsdam (juli - augustus
1945) uit het land verdreven. Was dat Tsjechoslowakije alweer een voorspiegeling
van het lot van Europa dat uit de as van de oorlog zou moeten herrijzen?

Duitsland en Midden-Europa
De akkoorden van München maakten ook een einde zowel aan het Duitsland dat
door Bismarck was opgebouwd als aan het Duitsland dat de Geallieerden na 1918
hadden laten voortbestaan. München trekt een dubbele streep door hetgeen in de
Spiegelzaal van het Paleis van Versailles gebeurd was, een eerste maal op 18 januari
1871 en een tweede op 28 juni 1919.
In het ‘kleine’ Duitsland van Bismarck was de machtswil getemperd door de
subtiele berekening van de mogelijkheden welke het spel van het machtsevenwicht
in Europa openliet. Het omvatte niet alle Duitse stamgenoten - velen leefden in de
Donau-Monarchie - maar het duldde ook niet dat niet-Duitse elementen ook maar
het geringste ge-
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vaar vormden voor een ontbinding van de vergoddelijkte Staat. Bismarcks
nationalisme was een nationalisme door uitsluiting, dat de stam in dienst stelde van
de Staatsmacht.
Keizer Willem II wilde aan deze visie een einde maken, daartoe aangezet door het
verval van Oostenrijk-Hongarije. Het nationalisme van de Keizer was een nationalisme
door insluiting, maar weer in dienst van de macht. In zijn Mittel Europa-idee moest
de dualiteit Berlijn-Wenen plaats maken voor de éne zetel van de macht, Berlijn.
Het Rijk zou ook andere etnische groepen omvatten, maar dan overheerst door en in
dienst van de Duitse stam, het Herrenvolk. Deze droom werd echter verijdeld door
de Eerste Wereldoorlog. Althans voor een tijd.
Aan de verheven beginselen van gelijkberechtiging en zelfbeschikking der volkeren,
die door de Geallieerden als grondslag voor de vrede werden voorop gesteld, werd
door het Verdrag van Versailles afgeweken vooral ten nadele van Duitsland. Voor
de Duitsers gold het beginsel van de zelfbeschikking niet. Verbod werd gegeven aan
de Duitse rest van de Habsburgse Staat om zich bij Duitsland aan te sluiten. De
Oostenrijkse Staat werd geschapen met een hoofd, Wenen, dat niet langer
beantwoordde aan het aantal inwoners en de afmetingen van het grondgebied.
Silesiërs, West-Pruisen, Sudeten-Duitsers kwamen onder vreemde soevereiniteit.
Maar, als het ware om de contradictie nog schriller te maken, bleef Bismarcks
schepping fundamenteel ongeschonden: Pruisen en Beieren b.v. bleven onder hetzelfde
dak gehuisvest. De machtsbasis van ‘Klein’ Duitsland bleef ongedeerd. Het lapmiddel
van de eenzijdige ontwapening, dat in strijd was met het beginsel van de
gelijkberechtiging, moest er voor instaan dat de nieuwe orde van Versailles niet
onveilig werd gemaakt door de heropleving van de Duitse machtsaanspraken, dat zij
niet aan het wankelen werd gebracht door een hernieuwde Mittel Europa-politiek,
gevoed en gedekt door een nationalisme door insluiting.
De Geallieerden hadden de kunst om vrede te maken blijkbaar verleerd. De
contradicties van Versailles zullen de voedingsbodem worden van het Duitse
revisionisme, waarop Hitler en het nationaal-socialisme zullen gedijen. Hitler zal de
gelijkberechtiging, die door de overwinnaars van 1918 aan Duitsland ontzegd werd,
bewerken door middel van een fait accompli: hij proclameert de herbewapening van
het Rijk en laat de linker Rijnoever door zijn garnizoenen bezetten. Ook het
zelfbeschikkingsrecht neemt hij in eigen handen: de Anschluss van Oostenrijk, de
inpalming van Sudetenland, de greep naar Dantzig moeten het Grote Rijk op grond
van nationalisme-door-insluiting dit keer voorgoed vestigen.
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München is in deze ontwikkeling een tussenspel, een scène die heel het Europese
drama van na 1918 samenbalt en op de spits drijft. Het had de kwaliteiten van een
goed toneelstuk: het hield de spanning gaande door een tijd de vraag open te laten,
of de ontknoping een nieuwe vrede of een nieuwe oorlogsramp zou inhouden. Wij
weten nu dat het een gruwzame oorlog werd. De Europese protagonisten verdwenen
een voor een van het toneel om plaats te maken voor mogendheden uit de Europese
periferie: de Russen, die door hun bolsjewistische ideologie uit de gemeenschap van
de Europese volkeren waren verbannen, en de Amerikanen die, hun Europese
oorsprong vergetend, eigen wegen bewandelden.
Door het Atlantisch Charter van augustus 1941 werd opnieuw het
zelfbeschikkingsrecht verkondigd en weer werd het, te Yalta en te Potsdam, aan het
Duitse volk ontzegd. Een derde Versailles bleef achterwege. De landen van Duitse
afkomst en gezindheid werden verdeeld over een menigte van soevereiniteiten: een
Bondsrepubliek, een Duitse Democratische Republiek, een tweeledig Berlijn,
Oostenrijk, met daarnaast Polen en de Sowjet-Unie. Zoals vroeger met
Tsjechoslowakije gebeurd was, werd de contradictio in terminis van de
zelfbeschikkingsdwang nu op het Duitse volk toegepast, in een richting die diametraal
stond tegenover die welke Hitler had voorgestaan: 13 miljoen Duitsers werden
teruggedreven binnen een bepaald Duitsland dat zijn eigen grenzen nog niet kent. Is
het in die omstandigheden te verwonderen dat München niet alleen een steen des
aanstoots blijft in de herinnering van enkele mensen, maar ook een open wonde in
het lichaam van Europa? Van München naar het hedendaagse Berlijn, van het
verdeelde Duitsland naar het verdeelde Europa, van een wankelend Europa naar een
onzekere wereld loopt de weg in één rechte lijn. Het is de weg van de koude oorlog.

Europa in de wereld
Hadden Europa en de wereld een andere weg kunnen gaan? Moést onze reis leiden
door Versailles, München en het ontwaarde en verdeelde Berlijn? Gedane zaken
nemen geen keer, kan men zeggen, en dus hebben deze vragen niet veel zin. Maar
zijn wij door de kracht van de inertie gebonden op dezelfde weg te blijven doorhollen
tot het weer eens tot een botsing komt? Is er dan nooit iemand geweest die te gepasten
tijde een andere reisroute heeft voorgesteld?
In een merkwaardig essay, Gleichgewicht oder Hegemonie, Betrachtungen über
ein Grundproblem der neueren Geschichte (1948), be-
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schrijft Ludwig Dehio de pendelbeweging van de politieke geschiedenis van Europa
en van de geëuropeaniseerde wereld. De politiek ziet hij als een gebruik van macht,
die nu eens een streven naar alleenheerschappij inhoudt, dan weer een veelheid van
machtskernen bewerkt, in evenwicht gehouden door wie heerst over de zeeën. De
vraag is dan, of hegemonie en machtsevenwicht voor Europa de enige alternatieven
waren in het verleden en vooral of zij het nu nog zijn. De vraag is, of er geen derde
weg bestaat, of wij ons noodgedwongen bij de fataliteit van de pendelbeweging
moeten neerleggen. Uit ervaring weten wij toch dat die beweging telkens door een
moment van oorlog gaat.
Ons inzicht in de geschiedenis blijft vaak in gebreke. Wij weren wat had kúnnen
zijn, omdat dit geschiedkundig onwetenschappelijk is, maar dan sluiten wij soms
meteen gebeurtenissen uit die in de geschiedenis wel degelijk plaats hebben gevonden.
Er is in de geschiedenis van Europa inderdaad een moment aan te wijzen waarop
een derde reisroute werd uitgestippeld.
Het Congres van Wenen, 1815, en de verschillende allianties die het daar geschapen
machtsevenwicht in stand hielden, gaven Europa een zekere stabiliteit, de Europese
gemeenschap een schijn van bestaan. Maar ze verwezenlijkten niet wat toen misschien
mogelijk was geweest. Nog voor het einde van de Napoleontische oorlogen had graaf
Adam-Georges Czartorysky door de Russische ambassadeur te Londen een memorie
doen overmaken aan William Pitt de Jongere, de Instructions secrètes à Monsieur
de Novolsiltsov, d.d. 11 september 1804, en Pitt had op 14 januari 1805 zijn antwoord
gegeven in het Memorandum on the Deliverance and Security of Europe, waarin een
heel ander stelsel voor de pacificatie van Europa werd voorgesteld dat in zich noch
hegemonie, noch machtsevenwicht, maar een ware Europese Statenbond voorstond.
Terwijl Czartorysky schreef:
‘Il me semble évident que le grand but, la tranquillité de l'Europe, ne
pourrait être regardé comme atteint que lorsqu'on parviendrait d'une part
à attacher les nations à leurs gouvernements, en rendant ces derniers
capables de ne se conduire que pour le plus grand bien des peuples qui
leur sont soumis, tandis que de l'autre on fixerait les rapports des Etats sur
des règles plus précises et qu'il serait de leur intérêt de respecter’
gaf Pitt hem de repliek:
‘In order to render this Security (of Europe) as complete as possible, it
seems necessary, at the period of a general Pacification, to form a Treaty
to which all the principal Powers of Europe should be Parties, by which
their respective Rights and Possessions, as they then have been established,
shall be fixed and recognized, and they should all bind themselves mutually
to protect and support each other, against any attempt to infringe them....
It should re-establish a general and comprehensive system of Public Law
in Europe...’.
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Dit beschouwden een Minister van de Tsaar van alle Russen en een Minister van
Zijne Majesteit van Groot-Brittannië als de grondslag van hun politiek, en toch kwam
er niets van terecht. Iets analoogs herhaalde zich in de tweede helft van de 19e eeuw.
De Pruisische diplomaat Constantin Frantz schreef in 1879 een grondige studie met
de lange titel: Der Föderalismus als das lettende Prinzip für die soziale, staatliche
und internationale Organisation, unter besonderer Bezugnahme auf Deutschland,
kritisch nachgewiesen und konstruktiv dargestellt, waarin hij opkwam tegen het spel
van de tijdelijke allianties en de oprichting voorstond van een bestendige federatie,
eerst tussen de ‘Duitse’ Staten van Midden-Europa, daarna, als dit voorbeeld trok,
tussen alle Europese volkeren en Staten. Doch Bismarcks machtsfilosofie haalde het.
Bismarck heeft zijn verzekerde plaats in alle geschiedenis-handboeken, terwijl Frantz
voor velen een onbekende is gebleven. Dezelfde tegenstelling vinden we ten slotte
nog terug tussen het Verdrag van Versailles en de idealen van de Volkenbond:
‘A general association of nations must be formed under specific covenants
for the purpose of affording mutual guarantees of political independence
and territorial integrity to great and small states alike... We have no jealousy
of German greatness, and there is nothing in this program that impairs
it....’. (Wilsons 14e Punt, 8 januari 1918).
Dit is het tragische verloop van het bestaan van Europa: het heeft zich gehouden aan
het alternatief tussen evenwicht en hegemonie en vergeten dat een tertium quid wel
degelijk als een historische mogelijkheid gegeven was. Bondig uitgedrukt, een
Europese federatie: een rechtsorde waarin alle burgergemeenschappen hun
‘zelfbeschikking’ hadden kunnen vinden als een recht dat de mens toekomt. Dat
recht moest zijn verwezenlijking en ontplooiing vinden door toedoen van een Staat.
Maar deze mocht zich dan niet voeden aan nationale passies, om zijn macht naar
binnen te vestigen over de rechten heen van allerhande minderheden, of om zijn
macht naar buiten uit te breiden door overheersing.
Met het Verdrag van Versailles en de Volkenbond werden Rusland en Duitsland
aanvankelijk uit de gemeenschap van de Europese volkeren en Staten gebannen; de
Donau-Monarchie was ontbonden. Daarmee miste Europa zijn historische
stevigheidskernen. Frankrijk stond er alleen voor met zijn trots en zijn onmacht om
de Europese ‘orde’ te handhaven, eventueel te herstellen. Het was een verkapte
hegemonie die volgde op de mislukte greep naar de heerschappij van keizer Willem
II. Hitler had weinig moeite om dit gebouw op zijn grondvesten te doen beven. Toen
hij zich op die late septemberdag van 1938 in München aanmeldde, lagen de
Donaulanden, na de Anschluss van Oosten-
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rijk van maart, open voor zijn heerschappij. Polen had maar één zorg: zijn deel in de
buit van Tsjechoslowakije, het gebied van Teschen. Rusland was uit de Europese
familiezaken geweerd. De Engelsen vroegen zich af, zoals The Times schreef, waarom
zij zich druk moesten maken over een verafgelegen, twistziek en onbekend land. De
Fransen bezweken onder de verantwoordelijkheden waartegen zij niet langer
opgewassen waren.
München was het einde van een Europa, maar dan van een Europa dat zichzelf
niet meer was. Zoals Hitler te München de continentale erfgenaam van Frankrijk
werd, nam Stalin de onrechtmatig verworven nalatenschap van Hitler over. Op Hitlers
immorele oorlog werd te Casablanca het al even immorele antwoord van de
unconditional surrender gegeven met de krankzinnige nasleep van het
Morgenthauplan dat, God zij dank, door de Anglo-Amerikanen nooit helemaal ten
uitvoer werd gelegd. De Declaration on Liberated Europe, die in de slotakte van de
Conferentie van Yalta (11 februari 1945) vervat lag, legde de abdicatie van Europa,
welke met München en de Europese burgeroorlog van 1939-1941 een werkelijkheid
was geworden, officieel vast. Wat het woord liberated daarin betekende voor een
Europa dat middendoor was gehakt langs lijnen van militaire macht en ideologische
verdrukking, was een vraag die voor het Oostelijke deel heelwat pijnlijker was dan
voor het Westelijke.

Welk Europa vandaag?
Vandaag wordt Europa, zowel in het Oosten als in het Westen, zich opnieuw bewust
van zijn eigenheid, zijn beschavingseenheid en, wie weet, zijn politieke
lotsverbondenheid.
Dank zij een verlichte voogdij en een militaire waarborg - het Marshallplan en de
Noord Atlantische Verdragsorganisatie - is het ontwaken in het Westen vroeger
gekomen dan in het Oosten. De wegen die leiden naar een federale bond, werden
verkend door voormannen als Robert Schuman, Alcide de Gasperi en Konrad
Adenauer. Over het nationalisme en de machtsbelangen heen leven zes Staten van
Europa in een pre-federatief stelsel. Die drempel is bereikt. Maar zal men verder
gaan? Het Europa van de Gemeenschappen der Zes is onbetwistbaar een verminkt
Europa, maar het houdt de belofte van gelijkberechtiging en van zelfbeschikking in
zich.
In deze conjunctuur stelt de Gaulle de vraag naar de ware afmetingen van Europa.
Dit is een bewijs van groei en van herwonnen fierheid. Maar de Gaulle stelt ook een
andere vraag, en deze gaat weer uit van
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door nationalisme gedreven machtsoverwegingen. Zij lokt de vraag uit, of dit wel
het Europa is dat wij willen.
Het probleem van de ruimtelijke afbakening werd aldus gesteld:
‘.... La France sait.... que la paix ou la guerre se décidera en Europe. Oui,
c'est l'Europe, depuis l'Atlantique jusqu'à l'Oural.... qui décidera du destin
du monde. Si les peuples d'Europe, de quelque côté du rideau qu'ils soient
placés, veulent établir la concorde entre eux, alors la paix sera assurée.
Mais si l'Europe demeure divisée en deux fractions opposées, c'est la guerre
qui détruira, tôt ou tard, la race humaine...’. (Redevoering, eind november
1959 te Straatsburg).
Zover voor de Oostelijke grens. Zijn wij het eens met dit inzicht en willen wij er de
gevolgen van dragen? En wat de Westelijke grens betreft:
‘La division des peuples qui habitent l'Europe et l'Amérique du Nord est
la principale donnée et le pire mal de notre époque’. (Radio en televisie
toespraak van 31 mei 1960).
Zijn wij het er ook mee eens om de scheiding tussen Europa en Amerika als een
groter kwaad te beschouwen dan b.v. de communistische ideologie waaronder de
Europeanen van Rusland en Oost-Europa leven?
Kan men het met de Gaulle nog eens worden omtrent de dimensies van het
Europese Gemenebest, dan is het debat omtrent de middelen om Europa tot
ontwikkeling te brengen en meteen omtrent de eigen aard van de Europese bond heel
wat ernstiger. Volgens de Gaulle kan het nieuwe Europa slechts tot stand komen
door machtsmiddelen. De Staat is alleen dán zichzelf, onafhankelijk en soeverein,
als hij over de middelen, de militaire middelen, beschikt om zich tegen iedere
bedreiging van buiten te verweren. Onafhankelijkheid en soevereiniteit zijn lege
begrippen als zij niet steunen op een afdoend militair apparaat. De natie moet - en
zij alleen kán - de wil hebben de offers te brengen om deze militaire macht op te
bouwen. Zij alleen is homogeen genoeg om te beslissen wanneer en waarom die
macht moet worden ingezet. Het militaire instrument, geschapen door de wil van de
natie, kan alleen aan die natie gehoorzamen en niet aan de ‘vreemde’ beslissing van
een amalgaam waarin de naties hun eigenheid verliezen. Wil men een Europese
gemeenschap tot stand brengen, een gemeenschap van alle landen en volkeren tussen
de Atlantische Oceaan en het Oeralgebergte, dan kan dat alleen gebeuren als eerst
een machtsevenwicht is bereikt tussen de landen die oost en west liggen van de
bestaande scheidingslijn. Een federatie kan alleen gerealiseerd worden door een
federator, die landen en volkeren tot zich trekt door zijn macht. Als hij zich ooit
aandient, mag die federator niet van buiten Europa komen, want dan bestaat het
gevaar dat Europa in dienst gesteld wordt van een politiek die vreemd is aan zijn
eigen wezen en zijn eigen belangen.
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Deze gedachtegang vindt men steeds weer terug in de uitspraken van de Gaulle. Hij
beweegt zich binnen de ruimte die geschapen wordt door de pendelbeweging van
hegemonie - de ‘fédérateur’ zoals hij hem noemt - en machtsevenwicht. Hij drijft op
ideeën die de Europese politiek sedert de 17e eeuw hebben bepaald: een politiek die
door oorlog en geweld onmetelijk veel leed over Europa heeft gebracht. Maar is dit
nu wel het wezen en de zending van Europa in deze twintigste eeuw? Waarom zouden
wij nu het waagstuk niet aandurven van gelijkberechtiging en zelfbeschikking binnen
een vrijwillig aanvaarde federale rechtsorde? De risico's aan zulk een experiment
verbonden zijn onbetwistbaar groot. Maar zijn zij groter dan die van het machtsspel
tussen hegemonie en evenwicht, van een op machtslust steunend nationalisme, dat
ons, een kwart eeuw terug, tot München, de Europese burgeroorlog en de wereldoorlog
heeft geleid? Zijn wij er zo zeker van dat Europa, het kleine, groter zal zijn en beter
uitgerust om Amerika, Rusland en de hele wereld van de ontwikkelingslanden
tegemoet te treden en vreedzaam te beïnvloeden, indien het onder de roede is van
een met kernwapens uitgeruste federator, die zijn macht put uit de nationale trots
van één volk?
Dit zijn vragen waartoe München ons noopt. Verre van een historische herinnering
te zijn, projecteert het ons in de toekomst door een bezinning over de nieuwe gestalte
van Europa.
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De geestelijke achtergrond van het werk van Teilhard de Chardin
P. Penning de Vries S.J.
NOG een artikel over Teilhard? Moet dat nu beslist? Dat vroeg ik me af, toen mij
door de redactie het verzoek werd gedaan mijn gedachten over Teilhard in Streven
te publiceren. Natuurlijk, het zou in mijn geval niet gaan over Teilhards visie in haar
archeologische en biologische uitwerking: schoenmaker blijf bij je leest. Veeleer
zou Teilhards spiritualiteit, zijn geestelijke beweegredenen, de motieven die hem
inspireerden, aan het licht moeten worden gebracht. Maar dan nog! Wordt
bijvoorbeeld het inclusieve en toch unieke van Christus en de Kerk, Teilhards
hoofdmotief, niet al jaren lang met meer wetenschappelijke evenwichtigheid
verkondigd dan mij hier in een korte schets mogelijk kan zijn?1). Daar staat tegenover
dat in deze publikaties die gemeenschappelijke geestelijke achtergrond wel eens
bedolven kan raken onder hoogst deskundige nuanceringen, zeker voor de leek in
het vak. Natuurlijk blijft voor een studie van Teilhard, ook van zijn spiritualiteit, het
boek van Smulders de meestergids2). Teilhards systeem wordt er stap voor stap
doorlopen: ‘van oerstof tot de mens’, ‘de weg der mensheid’, ‘God in de kosmos’;
het derde deel is zelfs helemaal gewijd aan ‘de nieuwe spiritualiteit’. Ik kan mij
daarom een bescheidener doel stellen, met direct praktisch nut: geen thematisering
rond de schoolproblemen, onvermijdelijk bij een diepgaande discussie, maar een
beschrijving van de architectonische stijlfiguren waarmee Teilhards wereld is
opgebouwd. In de onderverdeling in drieën ordenen wij onze gedachten volgens de
orde die Teilhard zelf in dit goddelijk milieu zag en mee schiep. Zo zou dit artikel
tevens de lezing kunnen begeleiden van Het Goddelijk Milieu3), dat Teilhard zelf
‘een essai van innerlijk leven’ noemt4). En wellicht is dat ook voldoende
rechtvoordiging voor nóg een artikel over Teilhard.

1) Bv. door Charles, Hulsbosch, Malmberg, Smulders.
2) Prof. Dr. P. Smulders S.J.: Het visioen van Teilhard de Chardin, Poging tot theologische
waardering. Desclée de Brouwer 1962, 363 blz.. Een volledige bibliografie met alle studies
die er over Teilhard verschijnen vindt men in het Archivum Historicum Societatis Jesu,
uitgegeven door het Historisch Instituut van de Sociëteit van Jesus te Rome.
3) Le Milieu Divin (geschreven 1926-1927). Editions du Seuil, Paris 1957, 202 p. De letters
MD verwijzen naar de franse uitgave, GM naar de nederlandse vertaling door M. Mok,
Spectrum, 1962, 135 blz.; wij volgen deze vertaling, maar niet altijd even getrouw.
4) Deze ondertitel is in de nederlandse vertaling weggevallen. Met opzet? In elk geval heeft
men zo een gelegenheid voorbij laten gaan om te laten uitkomen, wat van het historisch
bestaande door Teilhard wordt opgenomen.
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Cirkelvormige concentratie
Het Goddelijk Milieu. In deze titel is al meteen het motief verwerkt dat, gevariëerd
en genuanceerd, in alle onderdelen van Teilhards wereldbeeld terugkeert: de cirkel.
Het Goddelijk Milieu is het werkmidden waarin vanuit het middelpunt God werkt.
Men spreekt van de wereld als van een Goddelijk Milieu, wanneer men God midden
in de wereld ziet, wanneer men God en wereld inéén ziet.
Deze teilhardse wijze om God in alles te vinden - hierover gaat heel Het Goddelijk
Milieu en dit hele artikel - is een zienswijze, een gelovige wijze van zien. Teilhard
denkt in termen van zien: ‘Wat men doen moet, is zien: reëel en intens de dingen
zien zoals ze zijn’ (MD 44-45; GM 27). In die zin is het werk van Teilhard
contemplatief; zijn leven is geladen door beschouwing, visionair als men wil:
‘Dit boek, waarin men niets dan de eeuwige les van de Kerk zal vinden,
slechts herhaald door een mens die hartstochtelijk met zijn tijd gelooft
mede te voelen, zou de mensen willen leren God overal te zien: Hem in
de verborgenste, hechtste, wezenlijkste kern van het leven te zien... De
wereld is in de loop van heel mijn leven, door heel mijn leven, in mijn
ogen van lieverlede ontbrand, ontvlamd, totdat zij, om mij heen, van binnen
een en al licht is geworden... Zoals ik het in een contact met de aarde heb
ervaren: het doorschenen worden van het hart van een vurig geworden
heelal door het goddelijke.... Christus. Zijn Hart. Een vuur: in staat alles
te doordringen - en dat zich van lieverlee overal verspreidde’ (MD 25;
GM 14; met noot).
Wat brengt Teilhard hier voor nieuws? Is hem dit zien, dit schouwen niet levenslang
als uitoefening van een levensbeweging5) voorgehouden:
‘kijken hoe God in de schepselen woont: in de elementen..., in de planten...,
in de dieren..., in de mensen... Ook in mij...; Hij doet mij waarnemen en
verstaan....
nagaan hoe in alle schepselen op het aanschijn van de aarde God voor mij
zwoegt en zich moeite geeft... Bijvoorbeeld in de ruimte, de elementen,
de planten, de vruchten, het vee, enz.... Dan in mijzelf keren6).
Dit is de geestelijke achtergrond van het eerste deel van Het Goddelijk Milieu. Het
nieuwe van Teilhard blijkt hierbij allereerst bladzijden lang op negatieve wijze (MD
32-41; GM 18-24). Want zo rustig positief als Ignatius in een retraite te werk gaat,
zo negatief reactionair begint Teilhard zich teweer te stellen. Vanwaar dit verschil?
Teilhard reageert tegen degenen die heel de heiligheid leggen in de subjectief

5) Ignatius van Loyola S.J., Geestelijke Oefeningen, n. 1. De tegenwoordig algemeen gebruikte
nederlandse vertaling is van Dr. J. Tesser (Malmberg, Den Bosch, 1953).
6) Ignatius, Geestelijke Oefeningen, n. 233-236.
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goede bedoeling, alsof het objectief goede werk er niet toe doet. Welnu, voor dit
spiritualisme, dat het lichaam van deze wereld vernikst, is bij Ignatius' Geestelijke
Oefeningen geen gevaar, daar dreigt eerder het tegenovergestelde. Want zij zijn juist
op niets anders gericht dan ‘om Gods wil bij de schikking van mijn leven te zoeken
en te vinden’7).
Wat is er tussen toen en nu gebeurd, dat dit verschil verklaart? Rond de opheffing
van de Sociëteit van Jesus is de wereldbeaming, de ignatiaanse Weltfreudigkeit (Karl
Rahner), in het defensief gedrongen. De moderne wereld ontgleed daardoor aan het
scheppend en herscheppend vermogen van het geloof, en in wisselwerking daarmee
ging het geloof de ogen voor deze wereld sluiten. Is Teilhard negatiever dan Ignatius,
dan is dat om iets negatiefs dat was gegroeid, te negeren, te verloochenen, af te
wijzen.
Wanneer Teilhard in het volgende hoofdstuk tot een positief en constructief denken
overgaat, blijkt hij echter ook in het positieve een nieuwe bijdrage te leveren (MD
41-50; GM 25-31). En ook hier is het oorspronkelijke van Teilhard te ontdekken
door een contrastering met de traditie waarin hij staat. Hier laten wij twee redeneringen
volgen, de eerste van Teilhard, de tweede van Ignatius:
‘In de schoot van ons heelal is iedere ziel voor God, in Christus. Iedere
werkelijkheid rondom ieder van ons, zelfs die van stoffelijke aard, is echter
voor onze ziel.
Dus iedere waarneembare werkelijkheid rondom ieder van ons is dóór
onze ziel vóór God in Christus’ (MD 41-42; GM 25).
‘De mens is geschapen om God onze Heer te loven, eerbied te bewijzen
en te dienen, en daardoor zijn ziel te behouden.
En al het overige op het aanschijn der aarde is geschapen voor de mens,
om hem het doel te helpen nastreven waarvoor hij geschapen is’8).
Het verschil zit hem niet hierin, dat Teilhards visie meer christocentrisch, die van
Ignatius meer theocentrisch zou zijn; in aansluiting aan het nieuwtestamentische
spraakgebruik in zijn slotfase is bij Ignatius, evenals bij Sint Jan van het Kruis en
anderen, de Godsnaam geërfd door Christus9). Christocentrisch, of in dit verband
christofinalistisch zijn zij dus allebei.
7) Ignatius, Geestelijke Oefeningen, n. 1.
8) Ignatius, Geestelijke Oefeningen, n. 23.
9) In Ignatius' brieven, Monumenta Ignatiana series I, t. 1, p. 501; t. 3, p. 510; in de
Constitutiones Societatis Jesu, pars VI, caput 5; L. González, Memoriale (memoires over
Ignatius) n. 25; Sint Jan van het Kruis, Geestelijk Gezang 14-15, 5; Ignatius, Geestelijke
Oefeningen, n. 98. Hiermee is voor een deel de kritiek op Teilhard (en op De Lubac)
beantwoord, die geuit werd door Hans Urs von Balthasar, Die Spiritualität Teilhards de
Chardin, in: Wort und Wahrheit 18 (1963) S. 339-350: ‘De Vader.... past niet in Teilhards
wereldbeeld.... Zijn God is... de mensgeworden Zoon’ (S. 343). Hij bedoelt te zeggen, dat
de ignatiaanse onverschilligheid (waarover wij zullen handelen op blz. 123) bij Teilhard
beperkt wordt tot een slechts binnenwereldlijke evolutie; of, metafysisch uitgedrukt, dat
Gods transcendentie die bij Ignatius het fundament uitmaakt, bij Teilhard wordt teruggebracht
tot een loutere functie van de immanentie uit de ignatiaanse beschouwing om liefde te krijgen
(S. 342).
Wellicht is het juister te zeggen, dat Teilhard in zijn werk Ignatius' fundament formuleert
zoals men het de tweede keer doet, dat wil zeggen nadat men de beschouwing om liefde te
krijgen kent. Teilhard is zich hier ook zelf van bewust (S. 340).
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Dezelfde finalistische (MD 44; GM 27) levensinstelling krijgt echter bij Teilhard
een nieuwe geestdrift, doordat zij in het verlengde gezien wordt van een kosmische
doelgerichtheid:
‘Wij leven midden in het netwerk van kosmische invloeden... De wortels
van ons wezen... reiken allereerst tot in het meest onpeilbare verleden.
Welk een mysterie is dat van de eerste cellen die op een dag door de adem
van onze ziel tot een verhoogd leven zijn gebracht! In welk een
onontcijferbare synthese van opeenvolgende invloeden zijn wij voorgoed
opgenomen! Hoe autonoom onze ziel ook moge zijn, ze is de erfgename
van een bestaan dat vóór haar door het geheel van alle aardse energieën
ontzaglijk is beïnvloed: ze ontmoet op een bepaald niveau het leven en
sluit zich daarbij aan....
Aldus vervolmaakt zich in haar, voor haar geluk en op haar
verantwoordelijkheid, het bijzondere vermogen tot begrijpen en liefhebben
dat haar meest onstoffelijke individualiteit zal vormen. Wij weten niet in
welke verhouding noch onder welke vorm onze natuurlijke vermogens in
de uiteindelijke daad van het schouwen van God aanwezig zullen zijn.
Maar men kan niet betwijfelen, dat wij ons hier op aarde, geholpen door
God, de ogen en het hart verschaffen, die door een uiteindelijke
transfiguratie de organen zullen vormen van een vermogen om te aanbidden
en zalig te worden’ (MD 45-47; GM 27-29).
Het nieuwe van Teilhard bestaat hierin, dat hij in de jaarkringen van de kosmische,
biologische en sociale evolutie de mystieke groei van het Mystieke Lichaam herkend
heeft. Dit is Teilhards wijze om God in alles te vinden. De Lubac stelt dat er geen
sprake is van een nieuwe spiritualiteit, maar dat de nieuwheid enkel hiervandaan
komt, dat nieuwe feiten in het licht van de oude spiritualiteit gesteld worden10). In
zekere zin is dat waar: doorlopend wordt op de wezenlijke punten door een reeks
verwijzingen, beginnend met het motto van de inleiding, Paulus' leer over Christus'
mystieke en kosmische Lichaam ingelast. Of liever: het visioen van Teilhard stoffeert
de visie van Paulus. Ook de ignatiaanse signatuur ligt er duidelijk op voor ieder die
ooit een

Met eenzelfde analogisering zou men ook recht doen aan H. Urs von Balthazars bezwaar,
dat de categorie van de evolutie geen vat heeft op de eenmaal geconstitueerde mensengeest,
op het mysterie van Christus en zijn kruis, en op de onberekenbare voleinding (S. 346-349).
Ook hier geldt, dat men eerst ergens doorheen moet zijn gegaan. In dit geval moet men
namelijk het oorspronkelijk meer biologische begrip van evolutie analogiseren tot men haar
theologisch begrijpt. Dan sluit zij o.a. geen menselijke of goddelijke vrijheid uit.
10) Henri de Lubac S.J., La pensée religieuse du Père Teilhard de Chardin, Aubier 1962, p.
26-27, 126.
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ignatiaanse retraite deed - dat is in Nederland een kwart van de katholieken die er
de leeftijd voor hebben; en dit te doorzien is niet alleen niet aan jezuïeten, maar ook
niet aan katholieken voorbehouden11). Toch betekent het integreren van nieuwe
gegevens in het oude licht méér dan een nieuw bewijs voor de levensvatbaarheid
van het oude en er is wel enigszins sprake van een nieuwe spiritualiteit. In die zin,
dat Teilhard krachtlijnen van het oude centrum doet oplichten die tot nu toe buiten
de gezichtskring en de gezichtskracht lagen. Het is als de ontdekking van nieuw land.
Dat er dezelfde elementen worden gevonden, dat er dezelfde wetten gelden, ja zelfs
dat het licht van de oude spiritualiteit de nieuwe ontdekking mogelijk maakte, neemt
niet weg, dat er wel degelijk nieuw gebied werd ontsloten. Men zou als volgt kunnen
proberen aan oud en nieuw gelijkelijk recht te doen: binnen de omtrek van het oude
geloof is de geleding zichtbaar geworden van concentrische cirkels die wel allemaal
vanuit het zelfde oude middelpunt worden bepaald, maar waarvan de nieuw-ontdekte
omtrekken het oude geloof zelf articuleren; op de landkaart van het oude geloof
hebben witte vlekken een nauwkeuriger vorm en kleur gekregen, en daardoor is het
blind aanvoelend geloof zelf ook helderziende geworden.
Teilhard onderkent dus, net als Ignatius, een christelijke finaliteit en
dienovereenkomstig een goddelijke activiteit in ons. De laatste bladzijden van het
eerste deel besteedt hij eraan deze zienswijze nog eens te verdedigen, nu in soms
hymnische bewoordingen (MD 50-67; GM 31-43).

Excentrische spiraalbeweging
Van Het Goddelijk Milieu is het tweede deel, met daarbij aansluitend een samenvatting
van de eerste twee delen, het meest in staat om weerstand te wekken. Tot nu toe was
er sprake van een goddelijk middelpunt, dat zin gaf, en zelfs zijn naam, aan een
arbeidsmidden rondom dit centrum vanwaaruit de cirkel tot op de verste omtrek werd
bezield. Deze kracht is om zo te zeggen al op het eerste gezicht in ons voordeel,
omdat zij ons opneemt, bezielt en herschept; daarom is zij gemakkelijker als zinvol
te ervaren. Gemakkelijker dan de kracht die nu de aandacht vraagt. Waar ‘de vreugde
van te handelen wordt omgezet in begeerte om te ondergáán, en de verrukking van
zichzelf te maken wordt omgezet in de hunkering om in een ander af te sterven’.

11) Georges Crespy (Le Christ du Père Teilhard de Chardin, in: Revue de Théologie et de
Philosophie, 1958, p. 297) is protestant.
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Het is alsof God zich totnutoe gaf aan óns, maar alsof wij nu onze ‘voltooiing’
bereiken in onze ‘gave’ aan Hém (MD 71-72; GM 45).
Ondergáán is plaats van handelen, en wel in twee vormen: het leven ondergáán
en de dood ondergáán. Een eerste hoofdstukje dient om deze twee vormen te
onderscheiden (MD 72-74; GM 46-47). Het tweede behandelt het ondergáán van het
leven, weer in tweeën: Gods hand binnen en buiten ons, dat wil zeggen: Gods leven
dat wij in onszelf voelen opkomen, én Gods leven dat wij vanuit de wereld rondom
ons op ons voelen inwerken (MD 74-80; GM 47-51). Het derde hoofdstuk is het
langst: het ondergáán van de dood, of zoals het letterlijk vertaald in raadselachtig
nederlands heet: ‘de passieve vormen der vermindering’ (MD 80-100; GM 51-65).
Dit hoofdstuk, royaal twee derde van het hele tweede deel, is het zwaartepunt, en
ook het zwaarste punt. Het zoekt een antwoord op de vraag: wat te doen met onze
beperkingen, begrenzingen, ziekten, ongevallen, sterfgevallen? Teilhard lijkt te
aarzelen; hij is voorzichtig om niet te vroeg het uiteindelijke antwoord te geven.
Eerst roept hij de processie van onze tekorten op voor een schouw, een overzicht
(MD 80-85; GM 51-55); dan herneemt hij nog eens de strekking van het eerste
gedeelte: allereerst zoveel mogelijk strijd tegen het kwaad, vóór het leven (MD 86-87;
GM 55-56); daarna pas, wanneer de onvermijdelijkheid van het verstervende afsterven
goed duidelijk is geworden, probeert hij er de positieve betekenis van aan te wijzen
(MD 87-100; GM 56-65). Dood en mislukking12) ziet Teilhard dan uiteindelijk
opgenomen in een groter, of liever hoger, geheel:
‘Doordat de definitieve overwinning van het goed op het kwaad zich alleen
in de totale organisatie van de wereld kan voltrekken, kan ons individuele
leven, oneindig kort, hier op aarde niet het geluk smaken tot het beloofde
land in te gaan. Wij lijken op soldaten die sneuvelen tijdens de stormloop
die de vrede zal brengen’ (MD 88-89; GM 57).
In al wat definitiever, universeler en gunstiger is, daagt uiteindelijk ‘het kritieke punt
van onze excentratie, van ons terugkeren in God’ (MD 93; GM 60). Elke uit afsterven
voortkomende vooruitgang, verruiming en verbetering grijpt vooruit op deze in de
dood verwerkelijkte ‘transformatie’ in God, op dit ‘stervend communiceren’ (MD
94-96; GM 61-62). Het is alsof de volmaaktheid op een bepaald vlak geleidelijk haar
grootste omvang en omtrek bereikt, dan voor haar expansie een nieuwe dimensie
zoekt, zich verheft om een nieuwe cirkel te vormen

12) Apart en voor zieken behandeld in: La Signification et la Valeur constructrice de la Souffrance,
opgenomen in: L'Energie humaine, Editions du Seuil, Paris 1962, p. 59-66.
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op een hoger, edeler vlak. Ik creëer om dit dynamisch verschijnsel aan te duiden de
naam excentrische spiraalbeweging. In deze naam wordt de tegenstelling met de
cirkelvormige concentratie aangegeven, er zijn zowel het negatieve als het positieve
moment in vertegenwoordigd, en ook hun onderling verband komt erin uit. Zich in
deze excentrerende spiraalbeweging laten opnemen is ‘de ware berusting’ (MD 96;
GM 62). Ook al hebben de actieve en opbouwende krachten in een beginnend
geestelijk leven meer ruimte nodig, toch doet ‘een bij voorbaat aanwezige neiging
tot aanvaarden en tot uiteindelijke berusting’ (MD 87; GM 56) onze ‘hechting geheel
en al doordrongen en beheerst zijn door onthechting’:
‘Op geen enkel ogenblik hecht de ware christen zich uitsluitend en alleen
aan wat dan ook, aangezien hij steeds contact met de dingen zoekt met de
bedoeling ze voorbij te streven of te sublimeren...
Het blijft een feit dat het gebruik en de dosering van de ontwikkeling in
het geestelijk leven iets zeer delicaats is, daar niets gemakkelijker is dan
zichzelf zoeken onder voorwendsel in God groter te worden en lief te
hebben. De enige ware bescherming tegen het gevaar van deze illusie is
een voortdurende zorg om steeds zeer sterk (met Gods hulp) en
hartstochtelijk de blik gericht te houden op Hem die groter dan alles is’
(MD 107; GM 68).
De eerste alinea van dit citaat getuigt van een brok relativisme dat onverschillig
maakt voor alles tenzij in zijn relatie met het doel, en klinkt als een echo uit Ignatius'
Geestelijke Oefeningen:
‘De mens moet er gebruik van maken voorzover het hem naar zijn doel
helpt, en zich ervan ontdoen, voorzover het hem daarbij hindert. Daarvoor
is het nodig ons voor al het geschapene onverschillig te maken, in al wat
aan de vrijheid van onze vrije wil toegestaan en niet verboden is, zodat
wij van onze kant gezondheid niet méér willen dan ziekte, rijkdom niet
méér dan armoede, eer niet méér dan oneer, een lang leven niet méér dan
een kort, enz. in al het overige, omdat wij alleen verlangen en kiezen wat
ons meer brengt naar het doel waarvoor wij geschapen zijn’13).
De dialectiek van hechting en onthechting kan hier niet sterk genoeg gemarkeerd
worden: Ignatius' en Teilhards pleidooi voor onthechting moet niet worden losgeweekt
uit hun allesomvattende en allesdoordringende gehechtheid aan God in alle mensen
en dingen; hun in het begin van dit artikel geciteerde teksten geven de algemene
sfeer aan waarin de laatste citaten functioneren. Heilige onverschilligheid is dan ook,
om met Teilhard te spreken, ‘hartstochtelijke onverschilligheid’ (MD 145; GM 94).
De moeilijkheid schuilt hierin dat deze excentratie uit het lagere door concentratie
op iets hogers ons niet mag hinderen in het

13) Ignatius, Geestelijke Oefeningen, n. 23.
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verruimen op het lagere vlak; met andere woorden: op de hogere streefkracht mag
geen beroep worden gedaan om voor gezonde lagere levenskrachten te vluchten.
Tenminste niet ‘voortijdig’ (MD 123; GM 79). Wel uiteindelijk, maar dan is het geen
vlucht meer:
‘Naarmate de mensheid zich kerstent, moet zij om zich te voeden hoe
langer hoe minder de behoefte, de noodzakelijkheid van bepaalde aardse
voedingsstoffen voelen. Contemplatie en kuisheid moeten er dus op gericht
zijn rechtens de overhand te krijgen op de jachtige arbeid en het directe
bezit. Dit is de algemene “drift” van de stof naar de geest...
Wie zou in deze algemene geschiedenis van de stof niet het grote
symbolische gebeuren van de doop herkennen? In de wateren van de
Jordaan, zinnebeeld van de krachten der aarde, dompelt Christus Zich
onder. Hij heiligt ze. En, zoals St.-Gregorius van Nyssa zegt: Hij komt er
druipend uit en heft mét Zichzelf de wereld omhoog.
Onderdompeling en opduiken, deelneming aan de dingen en sublimering,
bezit en verloochening, dóórtrekken door en meevoeren van de stof: dat
is de dubbele en enige beweging die, om de stof te redden, aan haar
uitdagingen beantwoordt’ (MD 127-128; GM 82-83).
Symbool van Teilhard's dynamische gedachtenloop, of liever van het dynamische
verloop van onze wereld, is de hieronder afgebeelde medaille van Delamarre naar
een ontwerp van Teilhard14).

14) Afbeelding vooraan in de Cahiers Pierre Teilhard de Chardin, o.a. in de Cahiers 2; Réflexions
sur le bonheur, Inédits et témoignages, Editions du Seuil, Paris 1960, 185 p. (Ook bij Claude
Cuénot, Teilhard de Chardin, Editions du Seuil, Paris 1962, p. 116). Teilhards bijdrage in
dit Cahier, waarnaar het hele Cahier genoemd werd, een conferentie uit 1943 (p. 53-70),
geeft scherp de drie fasen van centration, décentration en surcentration (p. 61-62).

Streven. Jaargang 17

125

De Spits van de kegel
Het derde deel van Het Goddelijk Milieu geeft van zijn beschrijving én van de
beschreven wereld de harmonie der tegenstellingen en der tegengestelde bewegingen.
Vanaf de cirkel als grondvlak verheft zich telkens een spiraal in steeds hogere
wentelingen naar een Spits:
‘God onthult zich overal aan onze tastende benadering als een universeel
milieu, doordat Hij het uiterste punt is van alle werkelijkheden. Ieder
element van de wereld, ongeacht welk, bestaat hier en nu uitsluitend als
een kegel waarvan de beschrijvende lijnen (in het eindpunt van hun
individuele volmaaktheid en in het eindpunt van de algemene volmaaktheid
der wereld die ze bevat) samenkomen in God die ze aantrekt. .... Geen
enkele werkelijkheid kan door onze geest, ons hart of onze handen in het
wezen van haar begerenswaardigheid worden gevat, zonder dat wij door
de structuur van de dingen verplicht worden terug te gaan naar de eerste
bron van haar volmaaktheid. Deze vuurhaard, deze bron, is dus overal
aanwezig. Juist doordat Hij oneindig diep is en Zich als een spits voordoet,
is God oneindig nabij en overal verspreid. Juist doordat Hij het centrum
is, neemt Hij de hele bol in beslag’ (MD 136; GM 87).
Het eenheidscheppend middelpunt wacht nu nog enkel op zijn naam. Voor Teilhard
zelf geldt wat hij van de christen zegt; zijn visie op God en de wereld, dat nl. ‘de
wereld vol is van God’,
‘heeft in zijn ogen alleen maar waarde voorzover het licht waarin alles te
baden schijnt, uitstraalt van een historische bron en langs een traditionele,
zeer nauwkeurige baan overgebracht wordt. De ontzaglijke betovering
van het goddelijk milieu ontleent uiteindelijk heel haar concrete waarde
aan het menselijk-goddelijk contact dat zich in de epifanie van Jesus heeft
geopenbaard. Ziet men af van Christus' historische werkelijkheid, dan
wordt de ons verrukkende goddelijke alomtegenwoordigheid gelijkwaardig
met alle andere dromen van de metafysica: onzeker, vaag, conventioneel
- zonder een beslissende proefondervindelijke controle om zich aan onze
geest op te leggen, zonder morele richtlijnen om ons leven in zich te
assimileren’ (MD 140; GM 90).
Dit is de reden dat Teilhard zich ondanks de moeilijkheden niet onttrok aan zijn orde,
zijn incarnatiepunt in de kerk en de wereld15); daarom is voor hem zijn leven en alle
leven, zijn evolutie en alle evolutie een ‘alomtegenwoordige christificatie’ (MD 150;
GM 97); hieraan en aan de morele en religieus-sacramentele consequenties hiervan
is de rest van Het Goddelijk Milieu gewijd.
Van het uiterst complexe moderne wereldbeeld de eenheid laten zien in zijn
convergentie naar de ‘Alpha en Omega.... Hij die is en die was en die komt’16), dat
15) Cl. Cuénot, Pierre Teilhard de Chardin, Plon, Paris 1958, p. 301.
16) Het Boek der Openbaring 1, 8.
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de spanning van centrum en omtrek17). Teilhards persoonlijke opgave was in het klein
en in het groot, de integratie van stenenverzameling en klas, van opleiding en
oorlogsfront, van gebed - sociëteit - correspondentie en wetenschappelijk onderzoek.
Binnen dit wetenschappelijk werk bouwde hij stof rond geest, biosfeer rond noösfeer,
menswording rond eenwording, een heel alfabet van complexiteit rond een uiteindelijk
Omega18). En in zijn gebed bracht hij dit alles weer samen rond Jesus, in wie hij het
hart van het heelal ziet: heel de kosmos ordent zich rond de eucharistie19). Zijn succes
dankt hij hieraan, dat wij in de spanningen en in het eenheids-ervaren van deze mens
onszelf herkennen en hervinden.

17) Welke naam zij ook telkens aannemen: genade en natuur, geloof en wetenschap, God en
wereld, expliciet gebed en anoniem christelijk leven, religie en medemenselijkheid,
contemplatie en actie, sacrament en woord, primaat en episcopaat, priester en leek,
christendom en humanisme, kerk en kerken, mens en machine, ideaal en verwezenlijking,
wet en werkelijkheid, enz. Wij laten het bij deze retorisch aandoende opsomming van
spanningsvelden. Elk zou een artikel vragen om met de nodige schakeringen in kaart te
worden gebracht. Wij deden een poging in De dood na 1517, De Heraut 93 (1962), p. 317-320;
en in Waarom de H. Hartdevotie sterven moest, De Bazuin 46 (1963), n. 36. Deze spanningen
zijn niet weg te werken, noch door één van beide polen te laten overheersen, noch door beide
in één heersersblik te overschouwen en te beheersen. Dit laatste werd Teilhard verweten op
de jongste Landdag van Sint Adelbert, Eindhoven 29 september 1963, door Dr. J. Segaar uit
Amsterdam. Zijn verwijt treft eerder de leerlingen van Teilhard. Teilhard geeft geloof en
wetenschap niet aan elkaar terug door ze in elkaar te laten opgaan. Dan zou hij zich erboven
plaatsen, op de stoel van God. De synthese van geloof en wetenschap, zoals die van bidden
en werken, wordt niet in het denken tot stand gebracht, maar in het handelen. Het ‘zien’ in
Teilhards spiritualiteit is niet in de eerste plaats reflectie, maar het bewustzijn dat het handelen
van de liefde begeleidt. Vgl. God in alles vinden, Ons Geestelijk Leven 38 (1961), p. 99-102;
en Heiligheid in de Gemeenschap van Jesus, Tijdschrift voor Geestelijk Leven 15 (1959),
p. 320-339. Maar als bewustzijn signaleert het convergentie en werkt zodoende inspiratief
ook op het wetenschappelijk denken zonder hierin op te gaan.
18) Sauvons l'Humanité (uit 1937) in het derde van de Cahiers Pierre Teilhard de Chardin,
Editions du Seuil, Paris 1962, p. 67-97; en Le Groupe Zoologique humain, Editions Albin
Michel, Paris 1956, p. 129-163.
19) Hoe wetenschappelijk werk kan voortkomen uit echt priesterlijke inspiratie blijkt o.a. in: La
messe sur le monde (1923), opgenomen in de deftige uitgave van Hymne de l'Univers, Editions
du Seuil, Paris, 1961, pp. 17-37.
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Geestelijke volwassenheid en kloosterleven
J.M. Kijm S.J.
DE problematiek van de volwassenheid is in deze tijd sterk onder de aandacht
gekomen in verband met opvoedkundige vraagstukken. Volwassenheid kan echter
onder meerdere opzichten benaderd worden. Om een eenzijdige behandeling van
ons vraagstuk te voorkomen geven wij eerst een overzicht van die verschillende
gezichtspunten.
De omstandigheden in onze samenleving stellen hoge eisen aan allen die er op
zelfstandige en verantwoordelijke wijze aan trachten deel te nemen. Zij moeten zich
richten naar gangbare opvattingen, gebruiken en regelingen; zij moeten in staat zijn
om de keuzemogelijkheden op te merken en tot bezonnen beslissingen te komen; zij
moeten enigermate persoonlijk stelling kunnen nemen, zodat aanpassing en scheppend
initiatief voort kunnen komen uit een persoon die - zij het misschien in beperkte mate
- zichzelf is. Aldus wordt volwassenheid beschouwd vanuit een sociaal gezichtspunt.
De volwassenwording is in deze tijd langduriger en moeilijker geworden, omdat
enerzijds zo hoge eisen worden gesteld aan de volwassenen, anderzijds het kind
nadrukkelijker als kind wordt erkend maar tegelijk ook meer verwijderd wordt
gehouden van de wereld der volwassenen. Dit leidde ertoe, dat men zich in de leer
van de opvoeding opzettelijk ging bezighouden met de volwassenheid als het doel
van de opvoeding. In dit kader is volwassenheid een pedagogisch begrip: volwassen
is degene, die zijn bestaan kan verwerkelijken buiten de afhankelijkheid van
opvoeders.
We spreken van geestelijke volwassenheid om aan te geven, dat wij in hoofdzaak
een ander gezichtspunt kiezen dan dat waarbij men zich richt op de lichamelijke
groei. Het valt echter niet te ontkennen, dat de lichamelijke volgroeidheid als conditie
een belangrijke rol speelt bij de volwassenheid. Niet alleen omdat de mens hierdoor
de volle beschikking krijgt over zijn vitale krachten en mogelijkheden, maar ook
omdat het voor de zelfbeleving een diepgaand verschil maakt of men door de
lichamelijke groei nog een duidelijke veranderlijkheid en onafheid beleeft ofwel
naarmate de groei tot stilstand komt een zekere stabiliteit gaat beleven. Naarmate
deze voltooidheid van het lichamelijke wordt bereikt, kan het voor de mens duidelijker
worden wie hij is.
Het heeft verder een grote invloed op de mens, in welke mate hij door de
medemensen als verantwoordelijk persoon wordt beschouwd. Dit uit zich in de taken
die aan iemand worden toevertrouwd, aan de rechten en plichten. Deze juridische
volwassenheid speelt ook een rol in de geestelijke volwassenheid als basis van
belevingen en houdingen. Hierin ervaart de jonge mens duidelijk, dat men hem voor
vol gaat aanzien1).
Na de jeugdjaren vertoont het menselijk bestaan nog een gecompliceerd verloop,
dat in stadia ingedeeld kan worden. Een karakteristiek van de volwassenheid, die
heel het menselijk bestaan betreft na de jeugdjaren, zal onvermij-

1) Een bibliografie vindt men aan het eind van dit artikel.
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delijk zeer vaag en algemeen blijven. Daar volwassenheid zich vooral als probleem
voordoet in contrast met onvolwassenheid is het te begrijpen en te verwachten, dat
men bij beschrijvingen van de volwassenheid op de eerste plaats denkt aan de jaren
die onmiddellijk op de jeugd volgen. Men spreekt dan in feite over de jonge
volwassene. Het is nuttig aan zulke beschouwingen terstond toe te voegen, dat echte
volwassenheid de openheid voor een verdere ‘ontwikkeling’ moet inhouden. Een
studie over volwassenheid houdt dus een verwijzing in naar een beschouwing over
de menselijke levensloop2).
Bij oppervlakkige beschouwing kan men van de volwassenheid reeds zeggen, dat
deze wordt gekenmerkt door een zekere stabiliteit: men gaat bindingen aan in beroep
en huwelijk. Een tweede kenmerk is, dat de persoon een eigenheid krijgt, omdat hij
vanuit een gevoel van eigenwaarde en door een besef van zijn persoonlijke kwaliteiten
met meer of minder durf een plaats opeist in de samenleving, terwijl zijn medemensen
willen weten wat zij aan hem hebben en of zij op hem kunnen rekenen. Bovendien
valt op, dat de volwassenheid vooral in deze fase een expansiviteit vertoont, zowel
in de pogingen om carrière te maken als in de vestiging en uitbreiding van het gezin.
Wijngaarden onderzocht de levensopgaven en levensproblemen, die zich in deze
jaren vooral stellen. Hij noemt vier opgaven, waarvan de eerste direct aansluit bij de
adolescentie, de vierde bij de fase van de rijpheid. Deze vier opgaven zijn: aanvaarding
van zichzelf; aanvaarding van de anderen bij wie men behoort in de samenleving;
aanvaarding van de ander in liefde en huwelijk; aanvaarding van de zin van het
bestaan.
Met de term ‘aanvaarding’, die bij elk van deze opgaven genoemd wordt, is niet
bedoeld een passief berusten. De term heeft betrekking op een beamen vanuit een
steeds vollediger persoonlijke inzet. Naar deze aanvaarding moet men groeien door
de levenservaringen. Men wordt tot deze ontplooiing uitgelokt door de intrede in het
maatschappelijk leven. Wie zich inzet voor een persoonlijke deelname aan het
maatschappelijk leven in huwelijk, in beroepsuitoefening, in gezelschaps- en
ontspanningsleven, doet daar een rijkdom aan ervaringen op, die hem de kans bieden
om te ontdekken wie hij is en welke opgave zijn bestaan inhoudt3). Natuurlijk kunnen
de inspanningen en de vreugden de mens voor kortere of langere tijd zozeer in beslag
nemen, dat hij niet doorstoot tot de diepe betekenis van deze levenservaringen; dit
neemt niet
2) De indelingen van de menselijke levensloop, welke de onderscheiden auteurs voorstellen,
vertonen verschillen. Bovendien is er verschil tussen de levensloop van man en vrouw. In
de hier volgende uiteenzetting is vooral gedacht aan de man. In navolging van Rümke is de
fase van de jonge volwassene (juventus) gesteld in de tijd van het 25e tot het 40e levensjaar.
Na deze fase volgt de rijpheid (virilitas), terwijl de adolescentie (van het 18e tot 25e
levensjaar) eraan voorafgaat.
3) ‘Typisch voor de juventus is verder de expansiviteit. In de termen van Charlotte Bühler: In
dit tijdvak wordt het leven rijker aan dimensies. Ik durf wel zeggen, dat dit voor alle normale
levens geldt. Het groeien van de levensbereiken, gezin, uitbreiding van werk, sociale
bezigheden, verenigingsleven, voltrekt zich en levensvreugde wordt al levend, al functionerend
bereikt. Bij zeer vele mannen gaat dit vanzelf en dit werken is hun genoeg. In adolescentie
en juventus is de man het minst geneigd tot contemplatie. Religieuze overtuigingen, die in
de puberteit zeer dikwijls een opbloei hebben gekend, ebben in deze jaren weer af. (....)
Wordt alles in activiteit gezocht, dan wordt het gevoelsleven volkomen verwaarloosd. Dit
feit draagt belangrijk bij tot de conflictsituatie, die op de grens van juventus en virilitas
ontstaan kan’. H. Rümke, Levenstijdperken van de man, blz. 69-70.
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weg dat zij hem ook een waardevolle mogelijkheid bieden om op persoonlijke wijze
de diepte van het bestaan te peilen en aldus te rijpen tot waarachtige godsdienstigheid.
Zonder de basis van deze ervaringen is het gevaar groot, dat de zin van de godsdienst
te weinig doorleefd wordt en dat de godsdienstigheid blijft steken in oppervlakkig
moralisme, terwijl de persoonlijke ontplooiingsmogelijkheden door deze onechtheid
verstikt worden.
Men heeft in vroegere tijden misschien wel eens al te gemakkelijk het religieuze
leven beschouwd als de veiligste vorm om tot een rijk godsdienstig leven te komen;
men benadrukte dan te eenzijdig de risico's voor de godsdienstigheid die in het
gewone maatschappelijk leven liggen. Nu wij er ons in deze tijd meer rekenschap
van geven, dat dit maatschappelijk leven zoveel betekenis kan hebben voor de
menselijke bestaansverwerkelijking, beseffen wij wellicht meer dan vroeger dat het
kloosterleven grote risico's meebrengt voor deze bestaansverwerkelijking en dat
daardoor ook de godsdienstigheid in gevaar kan komen.
Iedere eenzijdigheid in deze beschouwingen zou kunnen leiden tot volkomen
onjuiste conclusies. Wanneer wij hier speciale aandacht schenken aan de risico's die
het religieuze leven meebrengt met betrekking tot de volwassenwording en tot de
ontplooiing van een waarachtige godsdienstigheid, dan achten wij voorop gesteld en
erkend de hoge waarde van dit religieuze leven, zoals het door een traditie van eeuwen
en de uitdrukkelijke bevestiging van de Kerk tot stand kwam. Het valt ook niet te
verwonderen, dat iets van hoge waarde grote gevaren meebrengt. Eigenlijk is dit te
verwachten, wanneer de mens naar een hoog ideaal reikt. Deze beschouwing bevestigt
het inzicht, dat alleen de geroepenen met Gods kracht en onder zijn leiding zoiets
kunnen en mogen ondernemen.
Het kloosterleven biedt een vrij grote zekerheid, wat betreft de voorziening in
kleding, voeding en huisvesting. De risico's van ziekte, werkeloosheid en velerlei
tegenslag wegen niet zo zwaar of ontbreken geheel, omdat men beveiligd is door de
zorg van de gemeenschap waarin men is opgenomen. Aldus wordt de mogelijkheid
geschapen voor een grote rust en vrede, waardoor men zich gemakkelijker op het
goddelijke zou kunnen richten. Maar de onzekerheden van het gewone dagelijks
leven dagen uit en inspireren, al kunnen zij de mens overweldigen. Uit de strijd die
dit leven vergt kan een diepe ervaring voortkomen van eigen kracht en zwakheid,
van verlangens en van zondigheid, van een echt zoeken naar de zin van het bestaan
omdat ieder verkeerd of onvolledig antwoord op deze vraag door het leven zelf als
onbevredigend wordt aangewezen. Die zekerheden van het klooster, die rust en vrede
moeten bieden, kunnen matheid en verveling oproepen, zij kunnen verlammend
werken, zij kunnen tot een angstwekkende verenging van het bestaan leiden waarin
allerlei kleinigheden overgrote aandacht gaan krijgen omdat er een overschot aan
ongebruikte levenskracht in geïnvesteerd wordt. Wanneer de kloosterling niet een
heel reëel perspectief behoudt naar de grote gemeenschap waarbinnen zich het
getuigenis van zijn religieus leven moet voltrekken, wanneer hij ook niet een
werkelijke geestelijke strijd om God doormaakt, dan kunnen allerlei vervalvormen
van menselijk bestaan en dus ook van de godsdienstigheid gaan optreden, wellicht
gecamoufleerd door de goed bedoelde schijn van plichtsvervulling.
Het feit, dat men afstand doet van het huwelijk, betekent een enorme beperking
in verwerkelijkingsmogelijkheden door het wegvallen van de ingrij-
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pende ervaring van de huwelijksliefde en van de confrontatie met en de zorg voor
kinderen. Het moge waar zijn, dat het huwelijk in veel gevallen slechts gebrekkig
wordt verwerkelijkt, het intieme contact met iemand van het andere geslacht, de
opgave van trouw en liefde, de rijpingskansen door de omgang van man en vrouw
onder het oog der kinderen, zijn waarden die in geen menselijk bestaan ontkend
mogen worden. Wanneer de religieus zich open tracht te stellen in grote ruimheid
voor Christus in de Kerk, dan zal dit slechts mogelijk zijn in erkenning van de zojuist
genoemde waarden. De vraag dringt zich op, of een dergelijke erkenning niet eist
dat men op een of andere wijze aan deze ervaringen participeert. Een of andere
confrontatie met het andere geslacht lijkt noodzakelijk voor de menselijke
zelfverwerkelijking, al is het een open vraag wat dit concreet moet betekenen. Ook
een confrontatie met het kind lijkt ons onmisbaar. In Metabletica citeert J. v.d. Berg
een woord van Péguy, waarmee op indrukwekkende wijze dit probleem wordt gesteld:
‘Tout ce que l'on fait on le fait pour les enfants. Et ce sont les enfants qui font tout
faire’4). De verhouding tussen de gehuwde staat en het leven volgens de gelofte van
zuiverheid is in onze dagen enigszins in een ander licht komen te staan, omdat thans
de waardering voor het sacrament van het huwelijk tengevolge van een meer positieve
houding tegenover geslachtelijkheid en lichamelijkheid is toegenomen.
Het kenmerkt de volwassen mens, dat hij beslissingen moet nemen en kan nemen,
dat hij onzekerheid aandurft en verantwoordelijkheid weet te dragen. Het moeizaam
zoeken naar juiste beslissingen, de pijnlijke ervaring van fouten en onhandigheden,
de vreugde ook van het edelmoedige besluit, dit alles geeft de mens een kans om te
rijpen tot het besef van eigen macht en zwakheid. Op deze basis kan nederigheid
groeien en vol-menselijke overgave aan God. Natuurlijk schuilt hier het gevaar voor
overmatig zelfvertrouwen, voor verzet en eigenmachtigheid, maar van de
levenservaringen zelf zal heel vaak een correctie uitgaan, die hoe pijnlijk ook een
kans biedt tot loutering. Door de gelofte van gehoorzaamheid wordt de vrijheid van
de religieus niet weggenomen; iedere akt van gehoorzaamheid geeft hem een nieuwe
kans tot edelmoedige overgave aan Gods wil. Maar het behoeft weinig commentaar,
dat juist op dit gebied veel gevaren zich kunnen voordoen: gevaar voor een gevoel
van miskenning en van ressentiment, gevaar voor infantiele of slaafse volgzaamheid,
gevaar voor passiviteit, besluiteloosheid en angstige hulpeloosheid. Ook in de
religieuze gehoorzaamheidsrelatie moet de wil Gods gezocht worden en de onderdaan
zal hierbij een actieve rol moeten spelen. Fouten bij onderdanen en bij oversten
bedreigen het grote ideaal dat het doel is van deze gelofte.
Belangrijke levenservaringen vallen door het kloosterleven weg. Wanneer hier
niets positiefs tegenover wordt gesteld, dan is een gebrekkige bestaansverwerkelijking
onvermijdelijk. Het gaat hierbij niet om de redzaamheid van de man die door ervaring
wijs geworden weet hoe hij zich in het gewone maatschappelijke leven moet
handhaven5). Deze redzaamheid zal de kloosterling

4) a.w. blz. 85.
5) Redzaamheid in strikte zin heeft betrekking op een schijnvorm van volwassenheid: ‘een
onafhankelijke zelfhandhaving uitsluitend op het gebied van het materiële’ (Perquin,
Pedagogiek, blz. 47). Wij gebruiken de term hier in een ruimere zin om de vertrouwdheid
met het maatschappelijk leven en het gemak om zich hierin te handhaven aan te geven.
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om begrijpelijke redenen voor een groot deel missen. Maar de redzaamheid is geen
wezenlijk onderdeel van volwassenheid, integendeel kan hij soms een
schijnvolwassenheid voorspiegelen. Het gaat ons hier om de rijkdom van echt
menselijke bestaansverwerkelijking, niet zozeer in de breedte van een veelzijdigheid
door deelname aan allerlei levensgebieden, als wel in de diepte door het peilen van
de menselijke werkelijkheid in de worsteling om het eigen bestaan te realiseren.
Wijngaarden geeft aan, dat men naar het ontdekken en aanvaarden van de zin van
het bestaan moet groeien langs de intrede in de gemeenschap. Er is een risico in de
katholieke opvoeding en nog eens extra bij de kloosterlingen, dat de menselijke
ontplooiing waarin de godsdienstigheid zou moeten wortelen onvoldoende tot stand
komt, omdat het antwoord op grote levensvragen te gemakkelijk en vroegtijdig wordt
aangeboden en omdat eigen gevoelens en strevingen gevaar lopen bedolven te worden
onder een rijkdom van godsdienstigheid die de mens niet of nog niet kan assimileren.
Het gevolg is dan, dat een innerlijke onvolgroeidheid een godsdienstigheid moet
gaan dragen die eigenlijk grote rijpheid eist. Dit moet leiden tot spanningen en
schuldgevoelens omdat men aan zichzelf voorbijleeft en innerlijk niet kan realiseren
wat men uiterlijk belijdt.
Alleen wanneer de godsdienst discreet wordt aangeboden, vol respect voor de
eigenheid en vrijheid van iedere afzonderlijke mens, wordt er een ruimte gevonden
voor een authentiek bestaan dat vervuld is van de vrede en vreugde die waarachtig
christelijk zijn. Eigenlijk is het christendom vol van deze discretie, maar in de
christenen en hun instituties loopt deze niet zelden gevaar. Een verdere bestudering
van de volwassenheid kan enigszins de weg wijzen naar de grondhouding, waardoor
deze discretie veilig wordt gesteld.
Met name in zijn Pedagogiek is Perquin ingegaan op de bestudering van de
volwassenheid. Hoofdaspecten van de volwassenheid zijn volgens hem:
zelfstandigheid en overgave. Beide moeten in verbondenheid gerealiseerd worden;
bij het ontbreken van een dezer aspecten is het bestaan verwrongen.
Hierin ligt uitgedrukt de overtuiging, dat de mens de opgave heeft zichzelf te
worden, maar dat zijn menszijn betekent: bestaan in de wereld met de anderen voor
Gods aanschijn. De zelfstandigheid waardoor men zichzelf is sluit dus in het
aanvaarden en realiseren van zichzelf als verbonden met wereld, medemens en God.
Hiervoor is nodig een persoonlijke stellingname, waarvan het karakteristieke het
best wordt gesuggereerd door gebrekkige vormen van stellingname aan te geven:
stellingname op traditionele gronden (waarbij niet de waarde van traditie in twijfel
getrokken wordt, maar gedacht is aan een gedachteloos en kritiekloos assimileren
van traditionele opvattingen en gebruiken), stellingname uit plichtsovertuiging (de
eenzijdige nadruk op het moeten, misschien nog onder de druk van de vrees,
verhindert een echt persoonlijke inzet). Over de gewenste stellingname zegt Perquin:
‘Er is ook een stellingname mogelijk (en deze bewijst eerst de diepste vorm van
volwassenheid), wanneer de waarden op hun eigen innerlijke betekenis aanvaard
worden en naar hun belangrijkheid geordend worden. Een mens, die in volle zin het
recht erkent, de billijkheid, de waarheid enz. en dit alles aanvaardt op grond van het
feit, dat het gaat om recht, billijkheid, waarheid enz. heeft afstand genomen van
zichzelf, heeft zich aan de waarden overgegeven, leeft op het niveau van het
geestelijke’6).
6) a.w. blz. 49.
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Hij voegt er aan toe, dat men zich dan ook open moet stellen voor alle waarden, daar
beperking tot een enkel waardegebied afbreuk doet aan de ware zelfstandigheid (men
laat zich dan immers overmatig captiveren door iets wat slechts betekenis heeft in
het geheel van de waardenhiërarchie). Ook al heeft de godsdienst door de hoogste
plaats in deze hiërarchie een zekere alomvattendheid, toch zou een exclusiviteit die
de overige waarden verdringt tot een defect van de persoonlijkheid kunnen leiden.
De overgave noopt tot het aangaan van bindingen. Zolang hierbij het eigenbelang
domineert, heeft nog geen waarachtige overgave plaats gevonden. In de waarlijk
onbaatzuchtige gerichtheid op het andere en de anderen, die pas in volwassenheid
goed mogelijk is, moet de eigenwaarde bevestigd zijn daar men zich anders zou
verliezen en men zal ook in alle eenvoud voor eigen belangen moeten durven
opkomen.
Samenvattend stelt Perquin: ‘Wij spreken dus van volwassenheid in strikte zin,
wanneer de ware zelfstandigheid is bereikt en de mens tot een persoonlijke
stellingname in staat is, wanneer hij bindingen kan aangaan van een onbaatzuchtige
gerichtheid op anderen of het andere, wanneer hij ook die waarden aanvaard heeft,
die zelfstandigheid en overgave eisen. Een dergelijke volwassenheid kan dominerend
te zien geven een redelijke zekerheid ofwel een emotionele rijpheid, maar voor ware
volwassenheid zijn beide als componenten onmisbaar’7).
Het is duidelijk, dat de volwassenheid zoals deze hier beschreven is, in heel de
opvoeding moet worden voorbereid. Zelfs wanneer de opvoeding werkelijk gunstig
verloopt zet de volwassenheid in de huidige omstandigheden echter pas rond 25 jaar
in, terwijl dan nog een rijkdom aan ervaringen nodig is om de mens een mogelijkheid
te bieden de verworvenheden van zijn jeugd persoonlijk aan te vullen en te bevestigen
en ook om de onvermijdelijke tekorten op te
7) a.w. blz. 52-53.
Het is belangrijk om tegen de achtergrond van dit zorgvuldig afgewogen evenwicht tussen
zelfstandigheid en overgave bijbelse teksten te plaatsen die betrekking hebben op de overgave:
‘Wie zijn leven wil redden zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil,
die zal het redden’ (Lukas 9, 24).
‘Wie zijn leven bemint, verliest het; maar wie zijn leven in deze wereld haat, zal het ten
eeuwigen leven bewaren’ (Joa. 12, 25).
‘Ik zeg u geen weerstand te bieden aan het onrecht, doch als iemand u op de rechterwang
slaat, keer hem dan ook de andere toe’ (Matt. 5, 39).
Groots wijzen deze teksten erop, hoe de mens door kruis en lijden de Heer moet vinden,
maar deze overgave zelf zou weinig betekenis meer hebben wanneer hij niet kon uitgaan van
een mens die enigermate zichzelf is. Op een punt als dit doet zich de vraag voor naar de
verhouding tussen de psychologische benadering van de problematiek en die welke eigen is
aan een leer van het geestelijk leven waarin men direct aansluit bij de Openbaring en de
theologische bezinning daarop.
Het is duidelijk, dat men de vraag naar deze verhouding niet zonder meer moet vergelijken
met de kwestie hoe natuur en bovennatuur op elkaar betrokken zijn. De psycholoog gaat
empirisch te werk en hij bestudeert een gevallen en althans in beginsel verloste werkelijkheid.
Er is gevaar, dat hij zijn wetenschap te werelds ontwikkelt, in de zin van een binnen-wereldse
houding die zich voor God afsluit. De gelovige beoefenaar van de wetenschap bezit in zijn
geloofshouding een correctie op deze ‘zondige’ houding en zo ontstaat de mogelijkheid dat
zijn wetenschap gaat functioneren in het heilsbestel. Een feit als b.v. de louterende waarde
van lijden dringt zich aan de psycholoog op, ook al is dit verschijnsel voor het redenerend
verstand nauwelijks toegankelijk.
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vangen. De aard van deze tekorten zal natuurlijk bij ieder kunnen verschillen. Men
denke aan de gevolgen van een te beschermende opvoeding, van een opvoeding in
te besloten milieu, van het geheel of gedeeltelijk ontbreken van positieve geslachtelijke
opvoeding, van overbeklemtoning van morele en godsdienstige waarden ten koste
van de lagere waarden.
Het voorgaande heeft consequenties voor de selectie van candidaten voor het
kloosterleven, voor de leeftijd van aanname en voor de levenswijze in het klooster8).
1. Wat de selectie betreft, moet gelden, dat een klooster weinig mogelijkheden
biedt om tekorten in de volwassenwording aan te vullen en dat een leven in vérgaande
onthechting en in gehoorzaamheid alleen dan zonder schade voor de persoonlijkheid
geleefd kan worden, wanneer de betrokkene in belangrijke mate de volwassenheid
heeft verworven die bij zijn aanleg mogelijk is.
2. Het actieve kloosterleven kan gemakkelijker tegemoet komen aan de behoeften
van de ontwikkeling in adolescentie en fase van de jonge volwassene dan het
contemplatieve. Bij beide echter zijn de kansen voor ontplooiing beperkt door de
vernauwing van het veld van ervaringen en activiteiten en door de invloed van de
geloften. In het licht van de voorgaande beschouwingen dringt zich de vraag op, of
het juister zou zijn jonge mensen pas toe te laten rond 25 jaar en niet zoals nu vaak
gebeurt rond 18 jaar. Misschien zijn compromisoplossingen te vinden: een periode
van activiteit in studie of beroepsarbeid in opdracht en onder controle van religieuze
oversten als conditie voor toelating of als onderbreking van de opleiding, maar in
ieder geval zoveel mogelijk doorgebracht in de gewone maatschappij.
Het verdient overweging, of in sommige gevallen misschien een snellere
volwassenwording heeft plaats gevonden. Bij het beoordelen hiervan zal echter zeker
de intellectuele ontwikkeling niet het voornaamste criterium mogen vormen, omdat
juist bij een snelle intellectuele ontplooiing gemakkelijk een vertraging optreedt in
de groei van de totale persoonlijkheid. Een dergelijke versnelde volwassenwording
zou kunnen optreden onder de druk van veeleisende levensomstandigheden, misschien
kan ook een duidelijk besef geroepen te zijn ertoe bijdragen omdat het de
onbepaaldheid opheft die zo kenmerkend is voor de adolescentie.
Hoewel er ongetwijfeld bezwaren aan verbonden zijn, lijkt het vooral bij zeer
strenge orden belangrijk dat de intrede pas vanuit volwassenheid plaats vindt. In
dergelijke contemplatieve orden past de gehele levenswijze immers veel meer bij de
periode van de rijpheid en de daarop volgende perioden dan bij de mentaliteit en de
behoeften van de jonge volwassenen.
3. Wat betreft de levenswijze in het klooster zal moeten gelden, dat ervoor gewaakt
moet worden dat men een persoonlijkheid niet in naam van de ascese of van tradities
geestelijk verstikt of verminkt. Het is treurig te moeten vaststellen, dat een rigoreus
toepassen van regels of van geldende opvattingen in kloosters voorkomt ten koste
van de betrokkenen. Kennelijk laat men zich hierbij leiden door legalisme of door
angst voor verslapping, zonder zich voldoende rekenschap te geven van de
veranderingen in de maatschappij die
8) Hier zou een verdere onderscheiding nodig zijn in verband met de vraag of het gaat om
kandidaten voor het priesterschap of voor het broedersleven, terwijl de problematiek van de
vrouwelijke religieuzen eveneens een speciale bestudering zou vergen. In dit artikel is vooral
gedacht aan de kandidaten voor het priesterschap.
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doorwerken in de jongere mensen die zich aanbieden. Wanneer een dergelijk beleid
zou leiden tot een aantasting van de geestelijke gezondheid, dan kan het niet meer
christelijk genoemd worden. Een volledig ontplooide persoonlijkheid kan heel veel
hebben; de schadelijke gevolgen van een onvoorzichtig beleid doen zich voor bij
mensen die bij de intrede nog te onvolwassen waren en die nooit meer de gelegenheid
vonden om zich echt te ontplooien. Voor hen kan het beleven van de gehoorzaamheid
een dekmantel worden van onzelfstandigheid en een directe aanleiding tot infantilisme.
Dit gebeurt vooral, wanneer in naam van de gehoorzaamheid initiatief van onderdanen
en persoonlijke meningsvorming en meningsuiting worden onderdrukt. Een absurd
ideaal van engelachtige zuiverheid kan gemakkelijk leiden tot onderdrukking en
verdringing van het affectieve leven en de beleving van de lichamelijkheid, waardoor
heftige spanningen worden opgeroepen, vage angsten en schuldgevoelens omdat
men zich genoodzaakt acht de eigen natuur geweld aan te doen, of waardoor een
ontstellende affectieve armoede ontstaat gepaard aan bitterheid en hardheid. De
armoede-beleving kan leiden tot een dergelijke inperking, dat er volstrekt geen ruimte
meer is voor een privé-leven, waardoor vooral een persoonlijkheid die nog moet
rijpen ernstig wordt geschaad. Wanneer vrede en vreugde kenmerken zijn van het
Rijk Gods, dan zal daarvoor bijzonder in het religieuze leven de mogelijkheid
geschapen moeten worden; dat hiervoor een redelijke geestelijke gezondheid vereist
wordt lijkt waarschijnlijk.
Wanneer men op het standpunt staat, dat een kloosterregel geen enkele
tegemoetkoming aan menselijke behoeften tot ontplooiing kan bieden, dan volgt als
enige conclusie, dat men zich bij de aanname strikt moet beperken tot uitgerijpte
persoonlijkheden.
Het kloosterleven, ook in zijn strenge vormen, kan zoals de ervaring bewijst,
prachtige mogelijkheden bieden voor menselijke bestaansverwerkelijking. Het contact
met wereld en medemens kan volop behouden blijven in een leven van strenge
onthechting en daarin zelfs uitermate worden veredeld. De gehoorzaamheid kan de
vrijheid zuiveren en de zuiverheid kan oorsprong zijn van een rijke liefde. Maar dit
alles kan alleen wanneer een redelijke kans geboden is voor een normale ontplooiing.
Slechts moeilijk kan het religieuze leven een manco in deze ontplooiing compenseren.
Een dergelijk gunstig effect is niet te voorzien en kan dan ook niet als motief voor
het te volgen beleid gelden. Christendom is in het algemeen gediend met geestelijke
gezondheid, al kan men achteraf constateren dat een storing wel eens heilzaam was.
De gedachte, dat de genade de natuur veronderstelt, vindt in deze kwestie ongetwijfeld
een toepassing.
Nu is het niet zo duidelijk, wat afzonderlijke personen precies nodig hebben om
tot een gezonde ontplooiing te kunnen komen. Telkens weer blijkt, hoe plastisch de
mens is zodat hij zich aan zeer uiteenlopende omstandigheden kan aanpassen, terwijl
bovendien de verscheidenheid der mensen indrukwekkend groot is. Wij opperen
daarom slechts enkele vermoedens, die vooral betrekking hebben op jonge mensen
tussen 20 en 30 jaar.
Rijke gemeenschapsbelevingen achten wij voor deze mensen gewichtig, waarbij
dus echt persoonlijke contacten tot stand komen. Dit samenzijn zou gevoed moeten
worden door openheid voor het maatschappelijke en culturele leven, waarbij de
publiciteitsmiddelen een belangrijke rol kunnen spelen. Door middel van film, boeken
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activiteiten zouden de zelfverwerkelijking op dit vlak bevorderen. Heeft men niet al
te gemakkelijk gezegd, dat religieuzen met dit alles niets meer te maken hebben, of
dat zij dit moeten opofferen. Wij menen dat het dan te exclusief als werelds of als
luxe is beschouwd, terwijl de enorme betekenis voor de persoonswording die hierin
schuilt is miskend of onderschat. Wat hier gesteld wordt, is realiseerbaar voor actieve
ordes en congregaties. Contemplatieven zullen er alleen een perspectief in kunnen
zien, dat men benadert binnen het kader van de mogelijkheden. Bovendien kunnen
deze beschouwingen ertoe leiden, dat de gebruikelijke activiteiten opnieuw bezien
worden in het licht van deze problematiek. Eenzelfde activiteit immers kan
verschillende betekenissen krijgen naar gelang de bedoeling die men ermee heeft.
Tenslotte moeten wij stellen, dat het niet zo duidelijk is in hoeverre de trouw en
offervaardigheid gericht overgave aan Gods wil binnen het kloosterleven
psychologisch gezien compenseert en zelfs kan overtreffen, wat het gewone dagelijks
leven als mogelijkheid tot zelfverwerkelijking biedt. Het is zeker een overdrijving
om hier alles van te verwachten, vooral omdat beide niet los van elkaar staan, maar
een voorzichtigheid om niet in voorbarige oordelen te vervallen is zeker noodzakelijk.
In een mooi hoofdstuk heeft Perquin speciale aandacht geschonken aan de
opvoeding tot geestelijke volwassenheid. Hij spreekt hierbij eerst over de opvoeding
tot redelijkheid, waarmee hij bedoelt dat in de mens een ordening moet ontstaan
waardoor het hogere en lagere op de juiste wijze op elkaar zijn afgestemd. Een
belangrijk thema in dit verband vormt de innerlijke waarachtigheid, waardoor de
mens op weg gaat om meer en meer zichzelf te worden. Hier ligt een opgave, waaraan
men een heel leven lang moet werken. Steeds weer immers neigt men ertoe aan te
zien voor werkelijkheid, wat men omtrent zichzelf zou wensen. De vele
onaangepastheid, met name in de godsdienstige beïnvloeding, geeft er aanleiding
toe dat juist op religieus gebied veel onechtheid voorkomt. Het kan daarbij evenzeer
gaan om het verdoezelen van eigen zwakheid als om het overdrijven van eigen
gebrekkigheid. Geforceerde religieuze gevoelens of miskenning van diepe
godsdienstige tendenzen doen zich voor als uitingen van een dergelijke onechtheid.
Een verkeerd begrepen ascese, wellicht gevoed door gekrenkte trots wegens de
ervaring van eigen zwakheid en zondigheid, kan gemakkelijk leiden tot een hardheid
voor zichzelf, waarmee men zelf zijn ontwikkeling verstoort. Het is zeer belangrijk
om vast te stellen, dat de milde naastenliefde die van de christen gevraagd wordt
gelijk gesteld is aan de liefde die hij voor zichzelf moet hebben. Het woord ‘bemin
uw naaste als uzelf’, veronderstelt dat men zichzelf oprecht weet te beminnen. Het
gevaar, dat men zichzelf op onvoorzichtige wijze geweld aandoet, zou vermeden
kunnen worden door een spiritualiteit van overgave aan de leiding van de H. Geest,
waarbij de kenmerken van het christendom, de vrede en de vreugde, de criteria zouden
kunnen zijn om te beoordelen of men op de goede weg is.
In het tweede gedeelte van het genoemde hoofdstuk spreekt Perquin over de
eerbied. Wij menen, dat hiermee het meest wezenlijke genoemd is, dat vereist wordt
voor een werkelijke menselijke ontplooiing. Het gaat om een houding, die niet alleen
betrekking heeft op God en medemens, maar op alles wat is. Het is een aanvulling
en een correctie op een utilitaire mentaliteit, die in de hedendaagse maatschappij
sterk overweegt. In voorzichtige terughoudendheid moet de mens leren bewonderen;
respectvol mensen en dingen kunnen benade-
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ren; open om een mysterie te bevroeden dat uiteindelijk naar God verwijst. In een
prachtig boekje heeft Ph. Dessauer deze levenshouding beschreven als voorbereiding
op het echte gebed9).
Bij deze kwesties van redelijkheid en eerbied blijkt, hoe volwassenheid een
innerlijke gesteltenis meebrengt en veronderstelt, die noodzakelijke voorwaarde is
voor de groei van een rijk geestelijk leven. Zo blijkt hoe geestelijke gezondheid en
volmaaktheidsstreven met elkaar samenhangen.
Het is duidelijk, dat men de gebruiken en eisen van het kloosterleven niet zonder
voorzichtigheid aan iemand kan opleggen. Het gevaar, dat hij zich wel gewillig
conformeert, maar dat hij dit alles niet in zijn bestaan integreert, is geenszins
denkbeeldig. De onechtheid van novicen is haast spreekwoordelijk. Het is intussen
niet zo duidelijk, of men een dergelijke onechtheid door een voorzichtiger beleid
moet voorkomen, of dat men ermee tevreden kan zijn, dat zij later in een crisis komen
en hierin de kans vinden om tot een persoonlijke optie te komen. Ook het gevaar,
dat een veelomvattend gebedsleven onvoldoende aansluit bij het persoonlijk bestaan
en te zeer uitdrukkelijke plichtsvervulling blijft, dient in deze samenhang beschouwd
te worden.
Zeker dient men van candidaten te eisen, dat zij reeds in een houding van
waarachtigheid en eerbied zijn. Hun edelmoedigheid om zich volledig te geven zou
hen er, zelfs wanneer aan deze voorwaarde is voldaan, gemakkelijk toe kunnen
brengen om zichzelf in gedrag en beleving te forceren. Wanneer zoiets gebeurt en
er vindt geen tijdige correctie plaats, dan verstart de mens in uiterlijkheid, hij verliest
het contact met zijn eigen diepste wezen, en in het gunstigste geval wordt hij iemand
die trouw zijn plicht vervult maar die niet meer verder groeit.
Kort moge er hier op worden gewezen, dat het verwerven van volwassenheid, zoals
tot nu toe werd beschreven, slechts een begin is. Geleidelijk zou er in de mens een
bezinning moeten ontstaan op de betekenis van zijn bestaan: een zoeken naar een
bestemming en naar contact met de diepste gronden van het bestaan. Hierop wordt
in de godsdienst reeds bij de kinderen vooruit gegrepen en het kloosterleven is er
van meet af aan op gericht. Maar een groei kan men niet straffeloos forceren en het
ligt blijkbaar in de lijn van de levensloop zoals die gewoonlijk plaats vindt, dat dit
alles pas op echt persoonlijke wijze benaderd en beleefd kan worden in de fase van
de rijping. Het zal natuurlijk alleen gebeuren, wanneer men de waarachtigheid en
volgzaamheid voor de Geest bewaard heeft. De beleving van het oud-worden zal
daarna iets nieuws toevoegen aan de ontplooiing, want het gaat bij het oud-worden
zeker niet alleen om een verlies. De inperking van de levensdomeinen kan aanleiding
zijn tot een verdere verinnerlijking en dieper beleven van het bestaan, mits men
hierop is voorbereid en men vredig genoeg is om zich over te geven. Vooral in de
latere levensfasen zal het zich wreken, wanneer een bestaan te zeer geleid werd door
plicht en de vrees om tekort te schieten. Dan immers wordt het besef van de
tekortkomingen een kwelling, die het bestaan in deze jaren verduistert. Alleen een
vertrouwvolle overgave zal aan deze laatste levensjaren de diepe vreugde kunnen
geven van het meer nabijkomen aan de Heer in de definitieve ontmoeting van het
sterven.
9) Die naturale Meditation, München, 1961.
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Conciliekroniek
Een nieuwe aanvang
P. Fransen S.J.
ALS deze kroniek verschijnt, is de Tweede Sessie van het Concilie reeds een maand
aan het werk. Een overzicht van wat er tussen de twee Sessies gebeurt is, blijft echter
nuttig. Al was het maar om eens samen te brengen wat de lezer in losse berichten
voor zichzelf bijeengelezen heeft.
Weinig mensen geven er zich rekenschap van, hoe hard er in die tussentijd gewerkt
is. In Rome in de verschillende commissievergaderingen, maar ook elders. De
bisschoppen hebben het nog nooit zo druk gehad. De sterkste impuls daartoe ging
nog uit van Paus Joannes. In onze vorige kroniek1) hebben wij gewezen op het belang
van de brief welke hij op 6 januari 1963 schreef aan alle bisschoppen van de wereld:
Het Conciliewerk mocht niet worden onderbroken. Zijn broeders in het episcopaat
droegen samen met hem een zware verantwoordelijkheid. Zij moesten door studie,
samenkomsten en brieven het vruchtbare gesprek dat zij in Rome hadden leren
waarderen, voortzetten. De tweede spectaculaire daad van Joannes XXIII in deze
periode was zijn wereldbrief over de vrede, Pacem in terris. Het was de laatste grote
daad van zijn uitzonderlijk pontificaat. De tekst ervan liet hij voorbereiden door een
van zijn onmiddellijke medewerkers, Mgr. Pavan, professor aan de Lateraanse
Universiteit, en het deel over de internationale verhoudingen werd bewerkt door twee
leden van het staatssecretariaat, Mgr. Zanoni en Mgr. Cardinale, maar met eigen
hand heeft hij hem daarna verbeterd, ingekort, vereenvoudigd en meer bijbels gemaakt
van toon en inspiratie. De encycliek paste helemaal in de periode tussen de twee
Sessies van het Concilie: zij beantwoordde aan de wens van vele bisschoppen, dat
de Kerk openlijk stelling zou nemen in de grote internationale problemen van de tijd,
en deze wens werd op het einde van de Eerste Sessie uitdrukkelijk naar voren gebracht
door de kardinalen Léger, Lercaro, Suenens en Montini. Met Pacem in terris greep
Joannes vooruit op een van de thema's welke in een nieuw schema, ‘over de actieve
tegenwoordigheid van de Kerk in de wereld van vandaag’, aan de Tweede Sessie
zullen worden voorgelegd.
De dood van Joannes heeft het werk onderbroken, zoals voorzien in het kerkelijk
recht. In juni heeft de nieuwe Paus, kort na zijn verkiezing, besloten het Concilie
onmiddellijk weer op te nemen. In romeinse kringen had men het gerucht verspreid
dat de tweede Sessie wel tot september 1964 zou worden uitgesteld. En dit leek niet
onwaarschijnlijk. Men kon er begrip voor hebben dat de nieuwe Paus, vooraleer deze
zware verantwoordelijkheid over te nemen, zich meer vertrouwd wilde maken met
de resultaten van het voorbereidingswerk. Het is echter tekenend voor de gezindheid
van Paulus VI, dat hij dit niet gedaan heeft. Hij stelde de heropening vast op 29
september 1963, nauwelijks 19 dagen na de datum die door Joannes was voorzien.
Wat het werk van de bisschoppen betreft, is het uiteraard onmogelijk een volledig
overzicht te geven. Op 5 december 1962 had de Paus een coördinatie-commissie
opgericht onder voorzitterschap van kard. Cicognani. Leden waren

1) P. Fransen, De reorganisatie van het conciliewerk in Streven, mei 1963, pp. 728-740.
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de kardinalen Liénart, Spellman, Urbani, Confalonieri, Döpfner en Suenens. Hun
opdracht was, het werk van de verschillende conciliaire commissies te leiden, de
resultaten te coördineren, en ervoor te waken dat het werk volledig in
overeenstemming zou zijn met de bedoelingen van de bisschoppen. De commissies
moesten immers de schema's, d.i. de ontwerpen van constituties of decreten die aan
het Concilie ter discussie en goedkeuring worden voorgelegd, inkorten,
vereenvoudigen en op elkaar afstemmen. Alleen de algemene principes die de hele
kerk aangaan, mochten erin bewaard blijven; concrete toepassingen, opinies van een
of andere school en dergelijke moesten geschrapt worden.
Iedereen is het er over eens dat de coördinatie-commissie zich voortreffelijk van
haar opdracht heeft gekweten. De 74 bestaande schemata werden teruggebracht tot
16, waarbij dan een nieuw schema kwam, het 17e, dat we hierboven al hebben vermeld
en dat zijn ontstaan dankt aan het voorstel van een groep bisschoppen, soms ‘de
kleine Oecumene’ genoemd, waarin de Belgische en de Nederlandse bisschoppen,
vooral kardinaal Suenens, een grote rol hebben gespeeld. Over het algemeen is men
tevreden over de omwerking van die schema's die bij de eerste Sessie reeds waren
besproken. Men stond voor duidelijke richtlijnen, en bezat tal van amendementen
door de bisschoppen ingediend. Met de omwerking van de nog niet besproken
schema's is men echter niet zo gelukkig. In de commissies die deze schema's moesten
behandelen, zaten nog verschillende leden uit de voorbereidingstijd, mensen die de
eerste tekst hadden opgesteld, en dus moeilijk inzagen hoe hun werk verbeterd kon
worden.
Zowel in Rome als elders waren verschillende bisschoppen en kardinalen erg
ongerust over bepaalde tendensen die in de Eerste Sessie aan de dag waren getreden.
Op 24 november hadden 14 leden van het H. College, de kardinalen Bacci, Marella,
Pizzardo, Urbani, Traglia, Ruffini en Siri, en als niet-italianen de kardinalen Browne,
Agagianian, de Barros Camara, MacIntyre, Santos, Godfrey en Bueno y Monreal,
een gezamenlijke brief ondertekend, waarin zij de Paus waarschuwden tegen
gevaarlijke dwaalleringen die in verband met de Bijbel ‘un po'ovunque’, een beetje
overal, verbreid worden. Het was trouwens te verwachten, dat de conservatieve
tendensen, die in Rome sterk vertegenwoordigd zijn, in het werk van de commissies
weer aan het licht zouden komen. Het schema over de missies en dat over de
hervorming van de seminaries b.v. schijnen helemaal niet goed te zijn, dat over het
lekenapostolaat daarentegen voortreffelijk2).
Volgens de laatste berichten - zoals b.v. een interview van kard. Suenens
2) Hierbij een lijst van de overgebleven schema's met hun officieel rangnummer. 1. Over de
goddelijke Openbaring (het vroegere schema ‘Over de twee Bronnen’). 2. Over de Kerk
(reeds besproken in de laatste weken van de vorige Sessie). 3. Over de H. Maagd Maria,
Moeder van de Kerk. 4. Over de bisschoppen en hun diocesen. 5. Over de Oosterse Kerk
(reeds vroeger besproken: ‘Ut omnes unum sint’). 6. Over de missies (wordt wellicht opnieuw
bewerkt, of opgenomen in schema 2). 7. Over het oecumenisme (samengebracht uit drie
vroegere schema's). 8. Over de clerici. 9. Over het nastreven van de volmaaktheid. 10. Over
het lekenapostolaat. 11. Over de heilige Liturgie (voordat dit in zijn geheel als constitutie
zal worden uitgevaardigd, moet nog gestemd worden over de amendementen van de 7 laatste
hoofdstukken). 12. Over de zielzorg. 13. Over het huwelijksrecht (met o.a. bepalingen over
het gemengde huwelijk). 14. Over de vorming van de kandidaten voor het priesterschap. 15.
Over de katholieke scholen. 16. Over de sociale communicatiemiddelen (reeds vroeger
besproken). 17. Over de actieve tegenwoordigheid van de Kerk in de hedendaagse wereld
(nog niet volledig klaar).
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te Davenport en een radiorede van Mgr. Morcillo Gonzales, onder-secretaris van het
Concilie - is het zeker dat verschillende schema's niet voor zullen komen in de Tweede
Sessie. Het is zelfs mogelijk dat zij nooit aan het Concilie worden voorgelegd. Men
weet immers dat Paus Joannes en na hem Paulus VI niet alleen een Concilie hebben
samengeroepen, maar ook besloten hebben het kerkelijk recht te hervormen. Sommige
schema's en studies daaromtrent zullen niet in het Concilie te berde worden gebracht,
maar aan de pauselijke commissie voor de hervorming van het kerkelijk recht
doorgegeven. Hetzelfde geldt voor nog andere onderwerpen, die men eerst op het
concilie had willen behandelen, zoals b.v. de vernieuwing van het diakonaat.
Verschillende juridische bepalingen, die uit de verbeterde schema's zijn gelicht,
zullen eveneens aan deze commissie worden doorgegeven.
Ook buiten Rome is er hard gewerkt. Wij vermelden hier slechts enkele
vergaderingen die ons beter bekend zijn. Begin februari te München en eind augustus
te Fulda vergaderden de bisschoppen uit de duitssprekende gebieden, met enkele
vertegenwoordigers uit Frankrijk, België, Nederland en Skandinavië. Te Cuernavaca
in Mexico kwamen leidende figuren uit de CELAM, de Zuid-Amerikaanse
bisschoppenconferentie, twee keer samen. Ook de bisschoppen uit de Verenigde
Staten hadden een studievergadering in Chicago. Onlangs vergaderden de bisschoppen
van Toscane onder voorzitterschap van de aartsbisschop van Florence, Mgr. Florit.
Naar het schijnt heeft de Zuid-Amerikaanse conferentie wel enige moeilijkheden
gehad van de kant van mensen uit de Curie of van nuntii ter plaatse. In enkele
romeinse kringen is men nog steeds bang voor een al te grote autonomie van de
bisschoppen. De CELAM heeft een ogenblik op springen gestaan.
Nog een laatste woord over de bijdrage van Paulus VI. In de vorige Sessie werd
hij soms de ‘grote Afwezige’ genoemd. Hij heeft er slechts tweemaal gesproken.
Zijn eerste zorg is uitgegaan naar de reorganisatie van de Concilie-arbeid. Op het
ogenblik wacht men op de hervorming van het ‘regolamento’, dat de procedure op
het Concilie regelt. Intussen werden reeds belangrijke hervormingen aangekondigd.
Het Presidium werd, na het ontslag om gezondheidsredenen van kard. Pla y Daniel,
de Primaat van Toledo, aangevuld met de kardinalen Siri van Bologna, Meyer van
Chicago en Wyszynski van Warschau. Zijn bevoegdheid werd sterk verminderd. De
commissie voor buitengewone zaken (extra ordinem) werd afgeschaft. Zij heeft wel
goed gewerkt, maar bezat geen eigen gezag. In plaats daarvan werd nu een college
van ‘moderatoren’ benoemd, die zullen moeten instaan voor een meer efficiënte
leiding van de Algemene zittingen. Op 26 september hebben zij hun werk reeds
aangevat. Zij hebben het recht om uit de schema's meer belangrijke punten te lichten
die voor een bespreking in aanmerking komen. Het zijn de kardinalen Agagianian
van de Curie, Doepfner van München-Freising, Suenens van Mechelen-Brussel en
Lercaro van Bologna.
Deze hervormingen werden meegedeeld in een brief van de paus aan kard.
Tisserant, deken van het H. College, op 12 september. Tevens werd een reorganisatie
aangekondigd van het veel besproken persbureau. Het komt onder de leiding van
Mgr. J. O'Connor, een Amerikaan uit Rome. Mgr. Vallainc blijft secretaris.
Bisschoppen voor elk groot taalgebied die hen terzijde zullen staan, moeten op het
ogenblik nog benoemd worden. Op deze wijze krijgt het persbureau een grotere
onafhankelijkheid.

Streven. Jaargang 17

141
Ten slotte mogen enkele leken het Concilie bijwonen. Hierbij behoren de
vertegenwoordigers van internationale katholieke orgnanisaties die door de H. Stoel
zijn erkend.
Op zaterdag 21 september sprak Paulus VI tot de verzamelde Curie. Op delicate
wijze maande hij zijn onmiddellijke medewerkers aan tot volledige eensgezindheid
met de bedoelingen van de Paus in dit Concilie. Tevens kondigde hij aan dat ook de
Curie hervormd zou worden en aan de huidige behoeften aangepast. Zij moest ten
slotte bereid zijn tot een grotere samenwerking met het episcopaat, als het Concilie
op dit punt bepaalde voorstellen zou doen. Iemand die zeker niet conservatief is,
maar tevens zeer vertrouwd met de romeinse zeden, vertelde ons dat de Paus zich
met deze rede waarschijnlijk ook tot de gelovigen heeft willen richten, met de
stilzwijgende bede de Curie voortaan niet meer aan te vallen. Hij zou er zelf voor
zorgen dat er op verschillende punten orde gesteld wordt. Een al te grote bitterheid
bevordert de noodzakelijke samenwerking in de Kerk niet. De Paus kan niet besturen
zonder de Curie. Het zou naïef zijn, al de kwalen van de Kerk alleen in Rome te
zoeken.

Profeet en Leraar
Op het ogenblik dat de paus, bij de plechtige opening van de Tweede Sessie, zijn
rede voorlas, zal iedereen in de basiliek of voor het tv-scherm aan zijn voorganger
gedacht hebben, die nog geen jaar geleden op dezelfde plaats het Concilie opende.
Het beeld was juist hetzelfde. Alleen hoorde men nu een andere stem.
De vergelijking is niet te vermijden. Als daarbij ‘gemengde gevoelens’ opkomen,
is het beter die te expliciteren, anders blijven ze onvruchtbaar en kunnen ze een hoger
goed in de weg staan. We moeten de nieuwe paus niet ophemelen tegenover Joannes,
die slechts een ‘mythe’ zou geweest zijn, en evenmin klagen dat hij anders optreedt
dan zijn grote voorganger. Laten we dat aan sentimentele journalisten over.
Intussen hebben wij over de rede van de paus de eerste dagen de meest
uiteenlopende opinies horen formuleren door katholieken en waarnemers, ook onder
de zogenaamde progressieven. Alles samen helde de balans over naar het optimisme,
al hebben we ook wijze mensen ontmoet die erg ontgoocheld waren.
Een ervaren publicist gaf ons een rake interpretatie van deze verdeeldheid. Joannes
sprak hartelijk, vaderlijk en ontroerd over allerlei mooie dingen. Zijn soms wazige
beschouwingen, die vooral in Italië tot de klerikale taal schijnen te behoren, werden
echter vaak onverhoeds onderbroken door een heel eenvoudige uitspraak, waar nog
niemand aan gedacht had maar die ineens een uitzonderlijke betekenis kreeg. Het
waren ‘ingevingen’ die iedereen ineens begreep. De rede van Paulus VI was lang,
klassiek, helder gebouwd en rijk aan theologische substantie. (Typisch is het dat juist
de theologen in hun nopjes waren, en de Duits-sprekende waarnemers). Ieder
onderdeel was uitgebalanceerd en verantwoord. Maar zelfs de frappante ideeën, die
in deze rede toch ook voorkomen, slaan niet direct in; ze zijn telkens zo genuanceerd,
dat men ze eerst graag nog even na wil lezen, niet zeker of men wel goed begrepen
heeft. Verschillende bisschoppen hebben ons bekend dat ze de rede moeilijk konden
volgen. (Ze hadden de latijnse tekst voor zich, terwijl enkele journalisten en de
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opmerkte: ‘om te weten wat er op het concilie gebeurt, moet men waarnemer zijn of
journalist’). Naar Joannes kon men luisteren. Hij had eigenlijk heel weinig te zeggen,
maar wat hij zei, was telkens een stoot vooruit, was buitengewoon inspirerend. Wat
Paulus te zeggen heeft, moet men lezen. Hij schrijft liever over de dingen die hem
bezighouden dan dat hij erover spreekt.
Over zijn voorganger zei hij: ‘Het was een persoonlijke beslissing, onafhankelijk
van elke menselijke invloed, buiten elke druk van de omstandigheden, dat Gij de
draad van het Eerste Vaticaans Concilie opnieuw hebt opgenomen. Gij bezat een
intuïtief inzicht in Gods plannen en in de duistere noden die onze eeuw plagen. De
Kerk en de wereld hebben uw boodschap aanvaard als een profetische boodschap
voor onze tijd’. Dit was Joannes' roeping: een roeping van het christelijk profetisme.
Maar ‘God heeft in de Kerk alle soorten van mensen aangesteld: apostelen, profeten,
en leraren’ (1 Cor. 12, 28). De gave van Paulus is anders dan die van Joannes. Na
de profetische schok die door de Kerk is gevaren en haar wakker heeft geschud, is
het misschien de bedoeling van de Voorzienigheid, wat zij gewekt heeft nu te
bestendigen en op hechte gronden te funderen. Want één maatstaf is er voor de
verschillende geestesgaven: ‘boven alles het nut van de gemeente, de Kerk’ (1 Cor.
14, 12).
De rede van Paulus VI luidt een vernieuwing in van het theologisch denken. En
hopelijk zijn wij nog niet zo ‘verangelsaksischt’ om niet te beseffen dat een vernieuwd
denken uiteindelijk inwerkt op het leven.
De paus ziet de Kerk zuiver als het Beeld van Christus. In onze vele praktijken,
devoties en activiteiten worden wij geconfronteerd met de kern van ons geloof:
Christus, het begin, de weg, het einde. Tot de avond voor de plechtige opening heeft
de paus aan deze bladzijden over de plaats van Christus gewerkt. Zijn plechtige
geloofsbelijdenis heeft de waarnemers diep getroffen. De voornaamste taak van het
Concilie is nu geworden een bezinning op het wezen en de wereldtaak van de Kerk.
En dit is beslist een precisering van wat Joannes het Concilie als opdracht meegaf.
De Kerk is geen statische, onbeweeglijke entiteit. Zij is een levend mysterie, menselijk
en goddelijk tegelijk. Zij leeft in de geschiedenis. Steeds ontdekt zij nieuwe aspecten
van haar wezen. Deze reflexie is begonnen door het Eerste Vaticaans Concilie, Pius
XII heeft ze met de encycliek ‘Mystici Corporis’ een stap verder gebracht. ‘Nu is
het uur gekomen dat de waarheid over de Kerk van Christus onderzocht moet worden,
geordend en verklaard. Daarvoor zijn wel geen dogmatische definities nodig. Daartoe
volstaat het gewone magisterium van de Kerk, waardoor zij voor zichzelf, op meer
expliciete en geloofwaardige wijze, uitlegt wat zij over zichzelf denkt’. Tegenover
de vele christelijke gemeenschappen, die zichzelf Kerk noemen, is dit onze eerste
plicht.
Aan het oecumenisme heeft de paus enkele zeer sterke bladzijden gewijd. Het
hoogtepunt vormde de bekentenis die hij rechtstreeks tot de niet-katholieke
waarnemers richtte: ‘Als wij schuld hebben aan de verdeeldheid, vragen wij daarvoor
nederig vergiffenis aan God, en als wij onze broeders hebben gekwetst, vragen wij
hen om begrip. Wat ons betreft, wij zijn bereid alles te vergeven wat de Katholieke
Kerk is aangedaan en wij willen alle smarten vergeten die zij in die lange
opeenvolging van twisten en verdeeldheid heeft geleden’. Sommigen betreuren het
dat deze openbare, plechtige en officiële schuldbekentenis van de Kerk, die al jaren
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heeft gezien en gehoord waarmee de paus deze verklaring aflegde, weet dat de
persoonlijke overtuiging sterker was dan de grammaticale beperking.
Ten slotte heeft de paus de concentrische visie op de Kerk, door Joannes op een
profetische wijze betuigd in zijn openingsrede op 11 oktober 1962, verder uitgebouwd
als grondslag voor het verdere werk van de komende sessies. De Kerk moet zich
hervormen, eerst naar binnen, daarna naar buiten: eerst in het gemeenschappelijk
zoeken naar eenheid met de afgescheiden broeders, verder door het opnemen van
onze gezamenlijke verantwoordelijkheid in de wereld van vandaag, samen met alle
mensen van goede wil, vooral met hen die ook geloven in God als Schepper en
Heiland.
De paus heeft met zijn rede het werkprogramma dat hij het Concilie voorlegt,
opnieuw omschreven, rationeel geordend en theologisch diep gefundeerd. Na de
profeet, die het grote werk op gang heeft gebracht, komt nu de leraar, die het in
goede banen moet leiden en ten einde voeren.
3 - 10 - '63.
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Literaire kroniek
Schrijven als afrekening
‘Een Eiland worden’ door Paul de Wispelaere
B.F. van Vlierden
‘(Ik bén slechts voor zover ik mij ken en ik ken slechts wat ik van mijzelf
kan verhalen: verhalen is opdiepen uit de nevels, bestralen met licht, vorm
geven en kleuren met onvermoede betekenis)....’
(p. 94).
HET eigenlijke romandebuut van Paul de Wispelaere, Een Eiland worden, is voor
Filip, de hoofdfiguur en het ‘alter ego’ van de auteur, de gelegenheid om af te rekenen
met een crisis in zijn liefdeleven. Wat deze roman echter belangwekkend maakt is
precies dat Filip, de afrekening bewust belevend, deze ook al enigszins ontstijgt en
verheft tot het niveau van de schrijvende zelfreflectie. Het werk vertoont daardoor
de typische kenmerken van de moderne roman.
Eigenlijk bepérken we ‘het verhaal’ enigszins door het zo tot zijn laatste kern, de
afrekening, te herleiden. Filip is een advokaat, die echter is blijven verkeren in het
bohémien-achtige artistenmilieu. Op zijn zesentwintigste verjaardag blikt hij terug
op zijn verleden door het prisma van zijn voorbije liefde. Men kan hierin ongetwijfeld
‘genre’ en ‘mode’ zien, doch de vraag is of datgene waar het in de moderne roman
eigenlijk om gaat, niet het best in zulk een milieu tot zijn recht en tot ontwikkeling
kan komen. Met de normen van de traditionele milieuschildering gemeten kan men
een zekere armoede aan stoffering en vaagheid in karaktertekening niet ontkennen.
Doch de artistieke achtergrond is slechts klankbord en sfeerschepping voor een in
de grond eerder lyrisch dan episch schrijverschap. Datgene waar het om gaat is de
afrekening van Filip met een idealistisch verleden, echter niet omdat hijzelf zijn
(artistiek-esthetisch) ideaal zou hebben prijsgegeven, maar omdat zijn partner, het
meisje Hella, niet in staat is gebleken, de esthetische sublimering van hun jeugdliefde
vol te houden, of, wat juister klinkt in haar situatie, het doen-alsof nog langer te
rekken. In het zich vastklampen aan de inchoatieve tover van de liefde en in de
afrekening met de tot nuchterheid vervallen partner zit een goede dosis
puberteitsproblematiek, maar het komt er juist op aan te weten, wat Filip-Paul daarmee
als kunstenaar heeft uitgericht.
Aan de jeugdliefde met Hella is een even dweperige jeugdvriendschap
voorafgegaan, die overigens ten grondslag heeft gelegen aan de intense beleving van
de jeugdliefde. Filip is de vriend geweest van Harry, een Joodse knaap, die door het
verraad van een andere knaap in een uitroeiingskamp om het leven kwam. ‘Je had
Harry moeten kennen, hij is het begin van alles, zonder hem zou ik je nooit gevonden
hebben’ (p. 106), ‘hij heeft mij nieuw gemaakt’ (p. 25). In Harry heeft Filip zichzelf
ontdekt, het nieuw worden vormt de kern van zijn crisisrelaas. Harry was echter ‘een
trotse kunstenaarsziel, een heerlijke en prettige opstandeling’. Hij kan een werkelijk
bestaande vriend geweest zijn, maar zijn rol als openbaring voor Filip vertoont wel
een duidelijke analogie met wat het voorbeeld van Harry Mulisch' schrijverschap
voor de Wispelaere heeft
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betekend. Sommige analogieën en ook veel van de sfeer schijnen daarop te wijzen.
Belangrijker is echter dat Harry's kunstenaarschap bij voorbaat de kleur heeft bepaald
van Filips dwepende vriendschap en absolute liefde. Het gaat hier essentieel om een
kunstenaarsliefde, meer bepaald om de inwendige problematiek van zulk een
kunstenaarsliefde. De sfeer van ‘afrekening’ moge er reeds van den beginne op
wijzen, dat dit probleem inderdaad op een crisis is uitgelopen.
De afrekening en de confrontatie tussen Filip en Hella krijgt in de roman een
concrete achtergrond: zij is achteraf getrouwd met Koenraad, het (afschuwelijke)
leiderstype uit de jeugdbeweging, en ze is ontnuchterd: ‘Toe Filip, laten wij geen
film meer spelen, laten we alles echt maken, laten we samenleven als gewone mensen,
en hij En Koenraad? en zij Ik verlaat hem en hij Nee ik wil het niet (“zij wordt een
vrouw als elke andere”) en zij Je bent gek en hij Ik weet het, ik wil gek zijn en zij Je
hebt mij bedrogen en hij Nee jij bedriegt mij....’ (p. 134-135). In dit gesprek worden
alle misverstanden uitgewisseld omtrent een tegenstrijdige opvatting van leven: het
gewone en banale leven dat Hella verkozen heeft, en anderzijds het enige grote leven
van de idealiserende romanticus. In dit gesprek wordt de breuk overigens totaal. Hier
ligt ‘de grens tussen leven en verhaal’ (p. 149), de vrouw heeft nooit in het andere
leven geloofd, speelde even het spel van het mannelijk idealiseren mee, maar wil
tenslotte de man in haar nuchtere, concrete levenssfeer betrekken, ten koste van zijn
dromen. Zij wil met hem slapen, voor hem eten klaarmaken, hem verwennen, hem
verzorgen, maar dat vindt hij onzin. En zijn ontgoocheling is, dat zij ‘de gebieden
van leven en droom niet meer gescheiden had kunnen houden, doordat zij vergeten
was dat men niet kan leven en een levensverhaal maken tegelijk’ (p. 152). Het
overschrijden van de grens tussen verhaal en leven wordt voor Hella's liefde fataal:
‘Haar nog eens proberen uit te leggen dat zij nooit de grens van het verhaal had
mogen overschrijden, haar hand strelen als een trouw maar te oud geworden diertje
dat naar de gasbak moet’ (p. 53). Oud zijn is: ‘de kracht en de zuiverheid verliezen
om de droom te kiezen boven het leven, het verhaal boven het feit, de vrije schoonheid
boven het compromis van iedere dagelijkse gebondenheid’ (p. 151).
Filips ervaring wordt door zijn vriend Patrick geprojecteerd op de algemene, bijna
academische achtergrond van het eeuwige misverstand tussen man en vrouw: ‘.... de
vrouwen weten het: een tijdlang spelen zij behendig het droomspel mee, daarna eisen
zij hun eigen werkelijkheid weer op, misschien omdat zij anders zichzelf helemaal
verliezen. Het droombeeld van de man maakt en vernietigt hen tegelijk’ (p. 63). Deze
veralgemenende ontluistering reduceert het dweperig idealiseren tot een
puberteitscrisis, doch in het geval van Filip wordt het, zoals vaak in de literatuur, de
bron van een schrijverschap.
Overigens is Filips schrijverschap niet zo maar het gevolg van de crisis, het is er
in zekere zin ook de oorzaak van. Beide facetten van deze wederkerige werking
tussen schrijverschap en liefde komen in de structuur zelf van de roman tot hun recht.
De roman is het relaas van een breuk, maar de breuk kon slechts bewust gemaakt
worden en uitdrukkelijk ter sprake komen dóór Filips verhaal. Het is een soort ‘play
in the play’. Het verhaal gaat over het meisje Janinka, maar Hella ontdekt er de
onverwezenlijkbare droom in die Filip over haar, over hen beiden, heeft gedroomd.
Door de figuur van Janinka wordt Hella in de sfeer van de esthetische beleving, van
het potentiële verhaal betrokken, en wan-
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neer zij het spel niet meer meespeelt ontdekt Filip naast zijn gedroomde Hella-Janinka,
de nuchtere, de andere Hella. Op de vraag van een vriend: ‘what about Hella’,
antwoordt Filip: ‘Stof voor een roman vrees ik. Het verhaal hoort uiteindelijk thuis
in een boek. Pas dan krijgt het zijn zuivere zelfstandigheid. Er zijn twee Hella's, nee,
er zijn waarschijnlijk veel Hella's maar ik wil alleen de Hella kennen van mijn verhaal’
(p. 92). De splitsing tussen ideaal en werkelijkheid is hier volledig, en het ideaal
heeft de volstrekte voorrang. De beleving wordt verliteratuurd, indien men ten minste
in deze pejoratieve formulering ook het actieve idealiseringsmoment wil terugvinden
van de (kortstondige) ‘verhaalswereld van Filip en Hella’ (p. 149): ‘Maar toen wás
zij Hella, misschien is zij nadien nooit meer zo zuiver en zo volledig Hella geweest.
Zij was pas de bloem geworden die ik op haar had geënt....’ (p. 113). Deze houding
van Filip, die we zouden kunnen noemen die van een koppige Romeo, is in zoverre
interessant en belangwekkend, omdat zij juist bepaald wordt door een schrijverschap
dat er ook uit ontstaan is.
Het hele drama tussen beide gelieven wordt veroorzaakt door de ontnuchtering
van de vrouw, terwijl de jongeman blijft hechten aan het gedroomd
esthetisch-platonisch bestaan, als verhaal met het oog op een boek: ‘Ik zou haar
(Hella) in gedachteloze verrukking in mijn armen moeten kunnen nemen, haar
openspreiden als een nieuw poëtisch boek, maar het gaat niet meer. Er is alleen nog
mijn boek - waarvan ik al zo lang droom - dat mij kan helpen, het is mijn vrijheid,
mijn eenzaamheid ook’ (p. 31). Hier krijgt het boek een uitzonderlijke,
alleenzaligmakende waarde. Het boek primeert op het bestaan, en dat herinnert aan
de mythologische, bijna mystieke waarde die b.v. een Mallarmé hechtte aan ‘le Livre’
of ‘l'Oeuvre’: het doel van het bestaan is een boek te worden: ‘.... Eigenlijk begon
ik toen reeds alles te beleven met het vooruitzicht op de herinnering’ (p. 119). Het
schrijverschap krijgt een absoluut primaat op het leven zelf, en de esthetica wordt
een soort van aardse mystiek. In het verhaal over ‘Janinka’ vindt men dan ook de
kern weer van de Wispelaere's esthetica: ‘.... hij was een dichter en streelde de
woorden als panters, als poema's, ik moet drie dingen goed onthouden:
dat schoon en lelijk belangrijker is dan goed en kwaad
dat het woord de geest vormt en niet omgekeerd
dat, zodra ik begin te denken, ik ben zoals ik mijzelf inbeeld te zijn’ (p. 122).

Filip is het slachtoffer van een esthetische duizeligheid, een soort beroezing of inteelt
der verbeelding waardoor hij niet meer kan ontsnappen aan zijn esthetisme: ‘.... en
het meest misschien nog in mijn eigen verbeelding waarin ik stond als in het pashokje
bij de kleermaker en mij ontsteld opeens in vijf spiegels bijna tegelijk zag, met mijn
ogen rondom mijzelf kon wandelen als rond een vreemde en met bonzend hart dacht:
ben ik dat? en het ergste was nog dat ik alles precies óók wist en dus helemaal niet
zeker wist of het écht zo was, want zodra ik denk slaat mijn verbeelding aan de gang
zodat ik mij feitelijk mijn eigen verbeelding kan verbeelden en wanneer ik dit alles
later in een verhaaltje zet voeg ik daar nog de verbeeldingsdimensie van het woord
en de taal aan toe en ontstaat een nieuw verbeeldingswerk waarin ik achteraf soms
nauwelijks nog mijzelf herken terwijl ik het toch geschreven heb en het dus
waarschijnlijk dieper en echter mijzelf is dan ik het mij zelf kan voorstel-
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len;....’ (p. 78). Hier ervaart men in een Vestdijkiaanse ratiocinatie de
verbeeldingsduizeligheid van de auteur, en het primaat van de verbeelding op de
originele - zij het onherkenbare, overigens ook onachterhaalbare - werkelijkheid.
Het was bijna te verwachten dat Filips absolutistisch esthetisme door zijn apriorisme
een ware epistemologie zou worden. Het leven heeft slechts waarde met het oog op
het boek en ‘is’ dus reeds eigenlijk een (beleefd) verhaal: ‘Hij dacht: is dit een verhaal
of een herinnering, of misschien is dit hetzelfde, misschien is ons hele leven één lang
verhaal. Alles is eigenlijk een verhaal: een vrouw is een verhaal in de vorm van een
vrouw, een huis is een verhaal in de vorm van een huis, een verhaal is een verhaal
in de vorm van een verhaal’ (p. 49). Men begrijpt ineens een van de twee motto's
van het boek: ‘Mundus est fabula’ van Descartes. Tussen het relaas der feiten èn zijn
reflecterende poëtica ligt dat vreemde onbegrensde en nauwelijks vatbare
tussenstadium van het-leven-dat-reeds-een-verhaal-is, vooraleer het een geschreven
verhaal-in-een-boek wordt. Verhalen is dan ook een primaire levensnoodzakelijkheid,
is eigenlijk pas écht leven, en het schrijverschap wordt op die wijze een ware
kenmodus, pure epistemologie-met-bloemen: ‘(ik bén slechts voor zover ik mij ken,
en ik ken slechts wat ik van mijzelf kan verhalen: verhalen is opdiepen uit de nevels,
bestralen met licht, vormgeven en kleuren met onvermoede betekenis)’ (p. 94). Niet
alleen is dit esthetisme een epistemologie, het is ook een metafysica: ik bén slechts,....
en: alles is een verhaal.
De nieuwe poëtica wordt overigens zeer bewust en uitdrukkelijk tegenover de
oudere gesteld: ‘het zou niet zijn als wanneer ik een verhaal schrijf en alles wordt
eigenlijk bedorven omdat ik reeds het droevige einde ervan ken dat de woorden als
een zeilsteen aanzuigt en ze geniepig nevenbedoelingen meegeeft (een goed schrijver
heeft toch eens gezegd dat men in een boek van de aanhef af het oog moet houden
op het slotakkoord, en heeft hij daarmee niet treffend het verschil aangeduid tussen
leven en verhalen?), neen, het zou, het zou..., misschien zou het zo zijn:....’ (p. 109).
Natuurlijk herkent men hier de poëtica van Elsschot. De Wispelaere verwerpt die:
het boek wordt niet ‘geschreven’, d.i. pejoratief ‘gemaakt’. Nee, het is heel anders,
het verschil tussen leven en verhalen is niet houdbaar, beide zijn namelijk hetzelfde.
‘Een leven en een boek dat er de woordgestalte van is, zijn niet de rekensom van
feiten en daden, geen verzameling jaarverslagen opgesmukt met inleidingen en
crescendo's boeiend gemaakt door pauzen en opschorsingen (sic!), geen
karaktergebinten zorgvuldig ommuurd en overwelfd, geen zielspuzzels waarvan de
legstukjes zonder naadjes sluiten, geen vernuftige curven in de tijd, - een leven en
een boek zijn herinneringen die in mij woekeren, die ik koester en kleur of probeer
te verdelgen, het warnet van draden dat mij samenhoudt met kruispunten buiten de
ruimte en buiten de tijd, met antennes die ik onbewust inschakel terwijl ik schrijf,
die trillen onder de signalen van ieder woord’ (p. 93). Met deze poëtica worden dan
alle wanordelijkheden en woekeringen en sprongen van de moderne roman
gemotiveerd: zodat men tot de paradoxale vaststelling komt dat een absoluut
esthetisme als levenshouding uitmondt in de eis van een even absoluut vrije poëtica
(zoals men die ook vindt bij Mulisch, Vinkenoog, Raes, enz.).
Zo maakt de Wispelaere's instelling een vrij sluitend geheel uit: vanuit zijn
absolutistisch esthetisme begrijpt men zijn esthetisch-platonisch (liefde-)bele-
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ven, waarin het esthetische primeert op het morele; zijn esthetische epistemologie,
waarin verhalen de enige bron van (zelf-)kennis wordt, en zelfs het zijn inpalmt; en
zijn nieuwe vrijwoekerende poëtica, waarin sluimerende herinneringen naar de
oppervlakte dringen. Maar dit is allemaal statisch geformuleerd, er zit immers in al
deze betrekkingen een dynamiek die in werkelijkheid, of liever in activiteit, een
andere dan deze beschrijvende orde en volgorde impliceert. Aangezien alles een
verhaal is, en verhalen alles is, tot bestaan en zijn toe, moet men dit alles ‘in actu’,
a.h.w. op heterdaad betrappen, en dan haalt de dynamische volgorde haar inwendige
dynamiek juist uit het scheppende moment zelf dat de poëtica is (men herleze ons
motto): de poëtica is de enige epistemologie, deze epistemologie is slechts
zelf-betrapping, absoluut-esthetische waarneming die de metafysica volledig uitholt
én opvult, en deze zelfbetrapping, het virtueel reeds-verhalen, primeert op het concrete
bestaan dat beminnen is en dat eventueel wordt verworpen als het niet met het
virtueel-verhalen kan samenvallen.
Gezien haar bijna mystisch absoluut karakter, stelt zulk een instelling grote eisen en
brengt daardoor ook grote spanningen teweeg. Het is een actieve houding, een actief
bestaan, dat een ware ascese onderstelt en noodzakelijk maakt: ‘een eiland worden’.
Het is een programma, een ideaal waarvoor de schrijver, de slechts door zijn schrijven
bestaande schrijver, zich volledig moet inspannen. Het afrekenen is juist het negatieve
aspect, de donkere zijde van deze ascese, als is het er een essentieel facet van. Het
pijnlijke en enigszins paradoxale in deze betrekking ascese-afrekening is eigenlijk,
dat de negatieve pool precies zulke duidelijke concrete vormen aanneemt omdat hij
het concrete respectievelijk banale bestaan betreft, terwijl de positieve pool, de
eigenlijke ascese, slechts een vaag aangeduid nieuw leven, een Vita Nuova, voor
ogen heeft. Dit nieuwe leven is er immers nog niet, het is nog nergens, het is een
Outopeia, en door een speling waarvan de diepere gronden nog zouden moeten
worden onderzocht, ziét Filip - evenals de cultuurhistorie die van Utopia een eiland
maakte - een voorlopig onderkomen in het ideaal ‘een eiland te worden’. Een
belangrijk element is daarin natuurlijk, dat het eiland-begrip de meest voor de hand
liggende, nog nauwelijks concrete gestalte is van de afzondering, en dat de afzondering
zelf de positieve zijde is van de (negatieve) afrekening. Het bevreemdende is, maar
het is terzelfder tijd zeer belangrijk, dat de afzondering, hoe positief ze in potentie
ook mag wezen, in feite nog slechts de volstrekt holle vorm, de nog
ongedifferentieerde potentialiteit is van de ascese en het ideaal. Aan de Wispelaere's
poëtisch absolutisme beantwoordt een ascese die in termen als ‘een eiland worden’
en ‘nieuw worden’ een even onbepaald als absoluut ideaal voor ogen heeft en
nastreeft.
De nog holle voorstellingen van het eiland en het nieuwe komen steeds voor in
betrekking mét de afrekening. Afrekening, wraak, inventaris vormen de negatieve
trits, waartegenover steeds als een refrein het ‘nieuw-worden’ wordt geplaatst: ‘wij
leefden met een groot verlangen om overal bommen te plaatsen en vuurpoelen te
verwekken, om alles op-nieuw te maken....’ (p. 74). Ergens verzet zich de schrijver
tegen iemand die hem een nihilist heeft genoemd, en terecht. Men dient immers toch
oog te hebben voor de grote verwachting, een ‘groot verlangen’, ‘uitzinnig verlangen’,
‘het nooit aflatend dwaas verlangen’, naar het nieuwe waarvan dit schijnbaar nihilisme
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pijnlijke last, dat de vernieuwing noodzakelijk gepaard gaat met negatieve
nevenverschijnselen, met een ware onthechting.
Het primaat (in dynamisch perspectief) van Filips schrijverschap op zijn bestaan
heeft als noodzakelijk corollarium, dat de vernieuwing ook op de eerste plaats in het
schrijverschap gelegen is en erdoor wordt bewerkt. Het woord gaat de werkelijkheid
vooraf: ‘Het is een groot avontuur waar alle dingen nieuwe namen moeten krijgen.
Stel je voor dat wij voor alles nieuwe woorden vonden, dan zouden wij een nieuwe
wereld geschapen hebben’ (p. 110). Zo geeft deze profeet der vernieuwing een
ongehoorde draagwijdte aan zijn literair werk. Het verlangen naar
vernieuwing-naar-binnen-en-naar-buiten door het boek is de ware initiale vonk: in
de roman ligt deze gedachte ten grondslag aan zijn verlangen tot schrijven. ‘Ja’, zei
Filip, ‘ik zou alles nieuw willen maken’ (p. 143). Maar even daarvóór is die vranke
bevestiging nog belast met de schone verwondering van een nieuw begin: ‘Wanneer
is het eigenlijk begonnen, welde het in hem op, dit vreemd verlangen om nieuw te
zijn, het kringen van de vuurvogel in mij. Van waar kwam dit beeld? Hij wist het
niet, dacht: met deze zin zal ik mijn boek beginnen, ik moet het opschrijven voor ik
het vergeet’ (p. 135). Het boek begint dan ook met de aanhef: ‘Wanneer is het
begonnen, dacht Filip, dit vreemd verlangen om nieuw te zijn, dit kringen van de
vuurvogel in mij’ (p. 7).
Deze reeds klassieke speling van de vicieuze cirkel in de moderne roman, die wil
dat ergens tegen het einde de roman eigenlijk ‘als boek’ begint, werkt hier uiterst
verhelderend: Filip schrijft over Filip in de derde persoon, en hij is daarom nauwelijks
een alibi voor de auteur: de verschuivingen tussen de ik- en de hij (Filip)-vorm zijn
zo courant dat het de auteur manifest niét om een alibi te doen is. Het tweede motto
van het boek, het bekende vers van Rimbaud: ‘Je est un autre’, brengt daarvan de
(overbodige) bevestiging: ik en hij zijn hier synoniem. Of toch niet helemaal: het
zijn twee nauwelijks gescheiden polen van eenzelfde persoonlijkheid: van de persoon
zelf en van de persoon-als-schrijver, die echter tendeert om de persoon als dusdanig
op te slorpen. Dat juist deze grondstructuur van de roman zo evident de emanatie is
van de thematiek zelf en van schrijvers fundamentele instelling zoals wij ze
beschreven hebben, is een der soliedste waarborgen van de waarachtigheid van dit
schrijverschap, wat echter nog niet wil zeggen van de authenticiteit van dit bestáán.
Al wil Filip ook nieuw ‘maken’, de bijna exclusieve klemtoon valt toch op het
nieuw ‘worden’. Zijn externe werking is immers hoofdzakelijk, zoals aangetoond,
nog de afrekening. Maar tussen de negatieve afrekening, en het in alle vaagheid toch
positieve verlangen om nieuw te worden, óp de scheidingslijn tussen beide, en als
subjectieve zijde van de afrekening, staat nog de ‘bevrijding’. Hij is geen aggressieve
afrekenaar, hij is een opstandeling die zich, als Achilles, in zijn tent terugtrekt. Of,
wat moderner is, een eiland wil worden. Overigens wijst de ascetische grondtoon
van de roman ook meer op een innerlijke gerichtheid. Het gebrek aan agressiviteit uitgezonderd in een zeldzame nihilistisch getinte uitspraak - ligt echter ook nog aan
iets anders. Filip is niet zeker, hij verkiest zelfs de onzekerheid: ‘Als ik zekerheid
had zou ik nooit schrijven. Onzeker zijn is de kans koesteren om nieuw te worden.
De onzekerheid is een prisma waarin het licht breekt....’ (p. 76). Maar deze
gecultiveerde onzekerheid lijkt ook de emanatie te zijn van de absolute vaagheid van
elke positieve gerichtheid. Of houdt de onzekerheid geen verband met zijn vol-
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strekt-esthetische instelling? ‘Ik ken de antwoorden niet waaruit ik mezelf moet
samenrapen als een verzameling schelpen.... Ben ik de som van de beelden die in
mij flitsen en dansen als een oude film? Ze verdringen elkaar, schieten op mij af als
sneltreinen die uit het scherm springen en verdwijnen....’ (p. 7). Verder heten deze
flarde-achtige indrukken: larven, vlinders, kevers, broedsels, schelpen, enz. De eerste
opdracht van deze schrijver is, meester te worden van de krioelende veelvuldigheid
van zijn fragmentair ik. Geeft hij er zich geen rekenschap van dat hij hierin het
slachtoffer is van zijn aprioristische esthetische instelling, die we ook, met dezelfde
gevolgen van versnippering enz. weervinden bij de ikjessprokkelende Michiels, bij
de van moment tot moment esthetisch levende Yperman, in de lamentaties van Raes
en bij Vinkenoog?
De onzekere, versnipperde, eigenlijk weinig aggressieve ‘prettige opstandeling’
zal zijn afrekening, zijn wraak, zijn balans dan ook omkeren in een soort terugplooien
op zichzelf en een terugkeer naar de volstrekte eenzelvigheid en eenzaamheid, naar
de status van ‘eiland’: ‘Ik wil niet langer besmet worden, ik wil een onbereikbaar
eiland zijn’ (p. 50). Alleen eiland wordend, wordt hij zichzelf. Maar de uiteindelijke
vraag: ‘wie ben ik?’, wordt naar mijn mening gevaarlijk en onontkoombaar
gehypothekeerd door schrijvers esthetisch a priori.
Immers, door de schrijvende zelfontdekking als enige kenakt en zelfs als exclusieve
vorm van zìjn op te vatten, komt hij niet alleen bij de beschreven versnippering
terecht, die daarvan het rechtstreeks gevolg is, maar hij holt daardoor ook de
persoonlijkheid van de persona prattica uit, zodat het bestaan buiten het schrijvende
schrijverschap elke inhoud en elke authenticiteit verliest. Het schrijvende ik schrijft
zich niet meer naar zichzelf toe, maar naar een eiland waarvan men alleen weet dat
het de ruimste en vaagste voorstelling is van de afzondering. Het is het drama van
Vestdijks schrijverschap in de Anton Wachter1). Door in de zo vruchtbare spanning
tussen ik en hij, zo men wil tussen ik-subject en ik-object, één der polen te
beklemtonen ten koste van de andere, komt men fataal in een slop uit, omdát beide
van en in elkander leven. Men denke aan de Narcissus-scene in het pashokje. Tenslotte
wordt zulk een schrijverschap als dat van Filip een soort ‘recherche du moi perdu’.
Filip lijdt aan het esthetisch narcisme van alle ik-schrijvers, van de Elias van Gilliams
tot de ikjessprokkelaar van Michiels en de Leidsepleiner van Vinkenoog, die ook
bezeten zijn van de vraag ‘Wie ben ik’. Bij Filip luidt dit herhaaldelijk: ‘Ben ik dat?’
‘Filip Eiland. Ben ik dat? vroeg hij zich af. Het was alsof hij een doodsbericht las,
ergens tegen een kerkgevel’ (p. 165). Het is paradoxaal, maar het verhoogde, zij het
nog onzekere zelfgevoel van het schrijvende ik, mondt uit op een volledige
vervreemding van de aanvankelijke persoonlijkheid. Dit lijkt overigens de normale
uitkomst te zijn van het schrijven over zichzelf om zich o.m. van zichzelf te bevrijden:
‘Wie zichzelf herleest, leest een grafschrift’ (p. 25 cit.). Door zijn esthetisch
absolutisme heeft hij zich van zichzelf bevrijd, heeft hij zijn eigen grafschrift
geschreven. Tenslotte is dat de uitkomst van zijn esthetische ascese, en de vernieuwing
waar hij zo heftig naar verlangt, is voorlopig nog niets anders dan het verzaken aan
zijn vroeger zelf, terwijl nochtans de ironie van heel zijn esthetisch scheppen wil dat
het nieuwe ik, het schrijvende ik, nog altijd exclusief teert op de concrete inhoud van
de vroegere persona prattica. Het is de aporie van het narcistisch schrijverschap.
Schrijven is op die manier
1) Cfr. Dietse Warande en Belfort, 1960, p. 740-755.
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nooit iets anders dan grafschriften schrijven op zijn eigen voorbije zelf, is fataal een
onophoudelijk afrekenen. On passe sa vie à vomir sa jeunesse. Dit is eigenlijk de
morbiede methode van het narcistisch schrijverschap, die de omkering is van de
romantische methode die de jeugddroom cultivéért. Zo zijn we beland bij een
anti-Grand Meaulnes, zoals wij die reeds in andere schrijvers van deze generatie
hebben ontdekt. Maar hier is het met de laatste gruwelijke consequentie van een
hyperbewust schrijverschap.
Men kan al te gemakkelijk de vergissing begaan het ‘eiland worden’ klakkeloos
met de ivoren toren van de romantici gelijk te stellen. Het eiland-gevoel is niet de
uitkomst van hoogmoed en uitgelezenheid, maar van een gefrustreerd platonisch
idealisme, dat uitmondt in een soort mystische navelkijkerij: ‘een buik is enorm
egocentrisch’ (p. 108). Dat weet Filip en daarom gaat hij ook op zijn rug liggen. Zijn
zelfgevoel als schrijver deint tenslotte uit en krijgt een kosmische dimensie, reeds
in de eerste alinea van de roman, die evenzeer aan Marsman als aan Mulisch doet
denken. Elders ook aan Majakowsky. Het is eigenlijk ook dezelfde ontwikkeling als
in Perks kosmische Mathilde- en zelfcultus. Het verhoogde zelfgevoel, dat zich na
een onmogelijk geïdealiseerde liefde met de kosmos identificeert, vindt men bij de
Wispelaere in een marginaal personage, een dronken zeeman, die in zijn roes een
dweperig verhaal vertelt waarin ‘Rozemarijn’ zich met de kosmos a.h.w.
vereenzelvigt: ‘zij brak een stengel af en hield die als een scepter en opeens kreeg
ik het gevoel dat zij groter werd, dat haar grenzen verwijdden, dat het oerwoud met
de papavers in haar binnenschoof, en het was omzeggens zeker dat Rozemarijn bezig
was de ganse schepping in zich op te nemen en dat binnen in haar rode warmte hemel
en aarde, maan en gele klei zich zouden ordenen in een nieuw verband, en dat ik er
ook binnen moest, voelde ik en ze zei: kom, kom nu, het is tijd, wees niet bang, de
oude wereld zal sterven, maar toen, toen....’ (p. 50). Filip vlúcht deze vreemde poëet
van een soort unanimisme, maar zijn vreemde angst laat de ganse scene in een wazige
sfeer zweven. Men herinnert zich Marsmans Zelfportret van J.F.: ‘mijn lichaam,
kantelend, zodat mijn rug langs de hemel boog, verwijdde zich tot het heelal. De
maan ging op aan de gewelven van mijn lichaam, de sterren namen hun baan langs
de rode wegen van mijn bloed...’. Men leze ook gedicht XVII in De boot van
Dionysos. De Wispelaere heeft overigens een boeiende studie aan Marsman gewijd.
Klampt zich Filips onmetelijk verlangen naar een ‘nieuw’ leven vast aan dit kosmisch
unanimisme?: ‘Alles in de ruimte en de tijd hangt als een reusachtig spinneweb
samen. De stof, onze lichamen, maar ook de geest die eruit ontstaat. Onze
eenzaamheid is een gevoelsplooi, een harnas, een hersenpantser dat wij misschien
nodig hebben om onder beschutting te worden wie we zelf zijn. Eerst moeten we ons
vrijmaken - een eiland worden - (...) en daarna, daarna....’ (p. 106).
Tot besluit kunnen we zeggen dat Filip leeft in een grote verwachting van een
vernieuwing, al bestaat zijn schrijven nog bijna exclusief in afrekenen. De vernieuwing
zelf is nog een gedaante zonder naam, zelfs geen gedaante, alleen een verlangen, een
openheid die machteloos smeekt om vervulling, todo y nada van het esthetisme. En
de dronken matroos (profeet van de kosmische vereenzelviging) én Filip Eiland,
beëindigen beiden hun laatste tirade met opschortingstekens: ‘maar toen, toen....’ en
‘en daarna, daarna....’. Ook stilistisch komen we daarmede terecht in de volstrekte
vaagheid, het vacuum
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van een verwachting zonder vorm en zonder naam, een messianisme zonder aangezicht
van de grote algemene vernieuwing.
Het grote belang dat we aan de Wispelaeres roman hechten, wordt niet alleen
gewettigd door de artistieke kwaliteiten, maar het feit dat de Wispelaere als criticus
de modernen zeer goed kent en bewondert, verklaart dat we in zijn boek niet alleen
talloze invloeden weervinden, maar deze ook als een belééfde synthese van hun en
zijn levensgevoel. Het beeld van zijn schrijverschap vormt een zeldzaam sluitend
geheel. Het is misschien terzelfdertijd de kracht en de zwakheid van deze, zijn eerste
roman. Zijn esthetisme wordt een soort lekemystiek met haar eigen dogma's en haar
eigen ascese. Dat die ascese opvallend negatief blijft, is het pijnlijke resultaat van
dit esthetisme zelf. Zijn opstandigheid keert zich om in afzondering, het ‘nieuwe’
blijft in zijn absoluutheid vaag en irrelevant, een eiland worden is slechts in schijn
een positief resultaat, een gecamoufleerd ontkennen, en misschien daarom een
gevaarlijk want onbewust sofisme. (Men zou met een gemakkelijke speling het liedje
kunnen citeren: ‘no man is an island’). De tegenstelling die daarin uitgesproken
wordt, verwijst naar de in haar absoluutheid valse voorstelling, dat schrijven, of liever
verhalen = kennen = zijn. Tenslotte is het door deze esthetische drieëenheid, dat Filip
Eiland de aansluiting mist met de daadwerkelijke (gewone?) wereld. Zijn esthetisme,
opengebloeid op het puin van een gefrustreerd platonisch idealisme, is slechts het
vastklampen aan en het fixeren van de esthetische vervoering waarin hij nog niet de
schone inchoatie heeft gezien van een volwassen mannelijke ascese. Filip is als
Romeo verliefd op de liefde, maar zonder ingaan op de werkelijke wereld wordt deze
lokkende inchoatie van haar inwendige gerichtheid afgesneden. Het esthetisme als
levensinstelling lijkt ons niets anders te zijn dan een vastklampen aan de puberteit,
een voortgezette onvolwassenheid. Dat neemt echter niet weg, dat Filips afrekening
met de ontnuchtering in haar idealisme schoner is dan b.v. de afrekening mét het
idealisme zoals die van de nuchtere Anton Wachter. Er moet tussen beide een weg
zijn, na de afrekening draait men de bladzijde om, of liever ‘een streep eronder’, en
dan, dan....
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Het spel gaat verder
Pierre de Marivaux na twee eeuwen
F. Kurris S.J.
HET woord van Talleyrand: ‘Iemand die niet geleefd heeft vóór de grote Revolutie,
weet niet wat leven is’, kwam bij ons op toen begin april voor de Nederlandse T.V.
een meesterlijke vertolking werd gegeven van Marivaux' ‘Jeu de l'Amour et du
Hasard’. Was het uitsluitend historische belangstelling die ons belette de knop van
het toestel om te draaien? Is het werk van Marivaux (1688-1763) interessant als
document humain uit een verleden tijd zonder dat het ons eigen levensgevoel raakt?
Biedt het een geraffineerde vlucht uit het leven dat wij in feite leiden?
Marivaux is in onze landen niet erg bekend. Twee eeuwen geleden stierf hij als
gevierd schrijver van 32 blijspelen, ‘en bon chrétien’. Op het eerste gezicht is hij een
van de vele auteurs die de Franse literatuurboeken vermelden. Wat wij in de
letterkunde zoeken, geeft hij niet. Zijn beschrijving van het menselijk bestaan is
fragmentarisch. Probleemloos staan zijn figuren voor het voetlicht, zij vermijen zich
in spitsvondige geestes-acrobatieën, spreken een taal die spot met onze eerlijkheid,
denken in een stijl die ons vreemd is. Loutere poëzie, zoals wij die ook vinden bij
Alfred de Musset en bij Jean Giraudoux, plaatst de toeschouwer in een wereld die
de waarheid van het leven niet toelaat. Zijn neologismen zijn vermoeiend, zijn
originaliteit doet gekunsteld aan, zijn verfijning onwerkelijk. ‘On sourit et on baille’.
Geen wonder dat Marivaux pas anderhalve eeuw na zijn dood ten volle gewaardeerd
ging worden.
De eerste helft van Frankrijk's 18e eeuw leefde, in literair opzicht, op de erfenis van
de Gouden Eeuw. Molière blijft voor de komedie-schrijvers het voorbeeld. Maar
epigonen zijn geneigd om de totaliteit van hun model uiteen te leggen. Vaak evenaren
zij hun grote voorganger in bekwaamheid, technische uitvoering of uiterlijke perfectie.
Zonder de volheid van hun voorganger betekent hun werk echter geen voortgang.
Hun pas is meer gedecideerd en beter afgewerkt, maar zij maken passen op de plaats.
Marivaux is, na aanvankelijke pogingen in de richting van de journalistiek en de
romankunst, verder gegaan. De tijd was trouwens voortgeschreden. De esprit maakte
plaats voor het hart, de honnêteté voor de gratie. De 18e eeuw exploiteert het erfgoed
van haar voorgangers. Realisme, de wortel der 17e eeuwse kultuur, is haar vreemd
geworden. Maar wat er in Molière, Racine en Bossuet aan verfijning leeft, wordt bij
Marivaux een waarde op zichzelf. Definitief neemt de noblesse de robe in het kulturele
leven de plaats in van de noblesse d'épée. In de salons van markiezinnen concentreert
zich de literatuur. Marivaux is een tijdgenoot van Voltaire, Montesquieu ontmoet hij
bij de Marquise de Lambert en bij Madame de Tencin.
Marivaux is uitsluitend letterkundige. Geen andere waarde boezemt hem belang
in. De analyse van het hart, zijn ‘philosophie du tempérament’, het jongleren met
gemoedsbewegingen maken hem tot een kampioen van de vrij-
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blijvende, niet geëngageerde letteren. Marivaux ontwikkelt de literatuur tot een
eigenstandige realiteit, die zich op het eerste gezicht steeds verder verwijdert van de
menselijke existentie. Daarom lijkt hij ver van ons vandaan te staan, lijkt zijn werk
op een prachtig maar voos vuurwerk op een zomeravond.
Maar hoe zou het komen dat Marivaux ons desondanks weet te boeien? Zou de
abstractie die hij ons opdient, misschien toch een levenswaarde vertegenwoordigen?
De perfekte vorm, die tegelijk simpel en ingewikkeld is, maakt ‘Het Spel van Liefde
en Toeval’ (1730) tot een van Marivaux' meesterwerken. De auteur heeft hier geheel
en al gebroken met de traditie van Molière en laat zijn stuk spelen door Italianen.
Hun verve en originele regie, hun Italiaans accent en dito lichtvoetigheid wissen alle
cerebrale tragiek weg die de Franse spelers de stukken van Marivaux hebben opgelegd.
Zo oogst hij vanaf het begin veel succes.
Het blijspel verwerkt op uiterst genuanceerde wijze een doorzichtig gegeven. De
edellieden Silvia en Dorante nemen beiden, onkundig overigens van elkaars list, de
rol van hun kamerdienaars op zich om aldus de liefde van de ander op de proef te
stellen. De vermeende zoon en dochter des huizes, in feite de knecht Arlequin en het
kamermeisje Lisette, spelen met moeite hun rol en staan verbaasd over elkaars
beschaving. Zo voert Marivaux een gemaskerde quadrille ten tonele, waarbij dan
nog een derde duo, vader Orgon en broer Mario, als getuige optreedt. Alles komt
natuurlijk terecht en het blijspel eindigt met een gelukkige ontknoping.
Marivaux schrijft een spitse stijl. Zijn dialogen zijn uitgewogen en van een
verrukkelijke brille. Zij geven hem de kans om ook psychologische diepte te bereiken
en de komische situatie te laten dragen door ernst. ‘Marivaudage’ heet in het officiële
Frans onnatuurlijk, geaffekteerd taalgebruik. Bij Marivaux zelf is het een
genuanceerde conversatie-stijl waarin esprit en gemoed, ernst en geestigheid ragfijn
staan uitgebalanceerd. Zelfs ‘La double Inconstance’, eigenlijk de tragische
geschiedenis van een afpersing, kan een blijspel worden; een tragisch gegeven wordt
inhoud van de liefdeskomedie.
Het gaat bij hem om het spel van de liefde. Marivaux schept minder individuen
of karakters dan relaties. Het menselijk gemoed analyserend wil hij dat de acteurs
‘ne paraissent jamais sentir la valeur de ce qu'ils disent, et qu'en même temps les
spectateurs la sentent’. Meester in de liefdesanalyse vervlecht Marivaux de gevoelens
van het hart tot een spel dat natuurlijk en gracieus tegelijk is.
Onder invloed van de ‘Comédie Italienne’, sedert 1716 terug in Parijs, maakt
Marivaux vaak de vermomming tot uitgangspunt der intrigue. De maskerade maakt
de realiteit los van dit of dat individu, is een vorm van verdichting om de werkelijkheid
beter te bereiken. Zo ging het in de antieke tragedie niet
‘om de historiciteit of zelfs maar de zinnigheid van het verhaal, maar om
de werkelijkheid van het mensenbestaan dat hier in de maskerade ontstaat.
Leven we mee met het spel dan komt in ons iets tot leven dat dus wel
ergens als mogelijkheid van menselijkheid in ons verscholen is geweest,
maar dat toch pas tot gelding komt in het “spel”. En omdat het hier steeds
weer om de meest wezenlijke menselijke ervaringen gaat (God, liefde,
dood) blijkt de ernst van het “spel” echter dan de zwaarwichtigheid van
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“het volstrekte leven”, waarin de romanfiguur zonder zelfbewustzijn leeft,
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omgeven door de nacht van het verzwegene, zoals het kind. De wereld
van het masker is de beste aller mogelijke werelden, want zij is het bestaan”
(H. Mulisch, Voer voor Psychologen, blz. 230)’1).
Govaart neemt als uitgangspunt van deze gedachten Mulisch' woord: ‘Het masker
is geen “schijn”, die “het zijn” bedekt, maar een werkelijkheid die het niets bedekt’
(ib. p. 227).
De toneelkunst heeft ook na de Grieken altijd de vermomming van regie, grime,
kostumering en decor gebruikt. Marivaux echter beperkt zich niet tot de maskerade
in deze zin. Ook bínnen de wereld van de komedie wordt zij gebracht: de maskerade
komt zelf ten tonele, het blijspel presenteert zich uitdrukkelijk als spel. Maskerade
in de tweede macht, het absolute spel!
Marivaux' oeuvre is wel eens één ‘comédie de pudeur’ genoemd. Hij heeft oog
voor de eeuwige trekken van liefde, maar dan van de liefde als ontluikende emotie,
niet als noodlot of als passie. Juist deze liefde-als-verrassing vraagt om de dubbele
vermomming. Marivaux maakt ons tot plezierige toeschouwers van de prille liefde.
‘La Surprise de l'Amour’ heet een van zijn stukken. Schroom en verrassing geven
aan zijn blijspelen poëtische glans. De dageraad is niet dé werkelijkheid en toch zou
zonder dageraad het leven onwerkelijk, een hel zijn. Sartre beschrijft in ‘La Nausée’
een bestaan dat alleen nog maar leefbaar is bij de gratie van de frisse morgen die je
bij het openen van het raam even bevangt. Wij maken bij Marivaux de verrassende
overgang mee vanuit de werkelijkheid naar de droom, en weer terug, van droom naar
werkelijkheid, wij ervaren de beginnende liefde als een mengeling van waarheid en
illusie. En deze maakt de liefde niet minder waar. Twee verliefden hebben een
onenigheid: er ontstaat poëzie want de liefde staat zichzelf in de weg; de toeschouwer
weet wel beter, liefde kan tegen een stootje. De vermomming, waarachter de liefde
verstoppertje speelt, maakt het spel waarachtiger.
Dichters openbaren het mysterie door de dingen te onttrekken aan de verwoestende
kracht van de tijd. Zij zijn steeds ‘à la recherche du temps perdu’, op zoek naar het
verloren paradijs, waar de tijd stilstaat, de emoties fris en de indrukken onbevangen
blijven2). De dichter Marivaux maakt ons deelgenoot van een spel dat van alle tijden
is.
Spelen heeft de mens altijd gedaan. Wanneer hij bizons tekent in de grotten van
Altamira, een bloemetje geeft op moederdag, voor een godenbeeld danst of voor de
verbondsark, slingers vlecht voor sacramentsprocessie of bruiloftsstoet, onder een
stralende hemel zwemt of zeilt, liefheeft met heel zijn wezen, opgaat in de spanning
van een voetbalmatch of uitbundig carnaval viert, dan speelt hij. Het spel raakt
blijkbaar ons bestaan zelf. Ontspanning, liturgie, de opening van een gebouw,
huiselijkheid en de verkoopmethoden van een handelsreiziger zijn ondenkbaar zonder
spel. Het tegendeel van spelen zou de dwangneurose moeten zijn. Waar de kultuur
- sociaal of individueel - vastloopt, verdwijnt het spel. Dan is er geen vrijheid meer,
stagneert de ontwikkeling, wordt het bijzondere tot een eindpunt. Wie niet meer
1) Th. Govaart, Adam voor de psychologen geworpen of Het scheppende Kunstwerk.
Streven 14, I, 1962, blz. 38.
2) Jean Daniélou, Prière et Poésie, fondements de la civilisation. Etudes 86, 1953, II, blz. 3-17.
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Veranderingen kunnen nog
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worden opgelegd door fanatisme of rancune, spontane vernieuwing heeft de
katalysator van het spel nodig.
In het spel (dat niets bewerkt en alleen maar speelt) wordt de vrijheid ervaren als
een bevrijding. De spelende mens geeft zich eraan over en vindt zichzelf erin terug.
De belangeloosheid blijkt voor ons van wezenlijk belang. Daarom zou ons dédain
voor overbodige versiering, loutere virtuositeit en belangeloze literatuur kunnen
samenhangen met gebrek aan persoonlijkheid. De tendens om het spel te plaatsen
tegenover de dwang is nog altijd minder gevaarlijk dan de verwarring van
persoonsutilitarisme en ‘engagement’, van zakelijkheid en realisme. Wanneer, volgens
de Proverbia, juist de wijsheid tot spelen in staat is, kan de onderwaardering van het
spel wijzen op onmenselijkheid. Het ‘Zalig de treurenden’ behelst geen verbod om
te lachen.
Niet dat het leven een sprookje is. Wie het bestaan beperkt tot dat van de homo
ludens, blijft in naïviteit steken. ‘Als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen....’.
Er staat niet: als gij geen kind blijft..., want helemaal ernstig is het spel alleen binnen
zijn eigen grenzen. Grens- en scheidsrechters zorgen dat het zijn eigen relativiteit
blijft beseffen, hun aanwezigheid is noodzakelijker naarmate het spel volkomener
beleefd wordt, naarmate het zich met het leven wil vereenzelvigen.
Het spel houdt ons leven dus open. Spelend blijven wij onszelf ervaren in een
voortdurende bevrijding. Is het dan verwonderlijk dat de spelende wijsheid zich in
het Nieuwe Testament openbaart als de Verlosser? Bij Hem liggen volstrekte overgave
en zin voor betrekkelijkheid ineen.
In dezelfde Openbaring krijgt het komische zijn waarde. Uitdrukkelijk aanvaardt
bijvoorbeeld de humor dat de geest het kan afleggen tegenover de vorm, dat hij
nederlagen kan lijden, struikelen, misstappen. De geest kan geestloos optreden. Wie
de erkenning van een fout met humor laadt, zet de geest op de juiste plaats, namelijk
op die van zijn mogelijk ongelijk. Humor houdt de spanning tussen het absolute
ideaal en de konkrete realiteit leefbaar. Hij weet heel goed dat een werkelijkheid die
bestaat en die tegelijkertijd kan niet-bestaan, een contradictie is.
‘De mens met humor acht het lot tot iets goeds in staat, staat echter ook
niet verwonderd over het tegendeel, en dat niet met verachting, maar met
een wonderlijke breedheid van opvatting constaterend dat het nu eenmaal
zo is. Hij lijdt, vaak zeer diep, maar hij speelt het klaar niet verbitterd te
worden maar te doen wat - bij alle echte tranen - een der diepste
uitingsvormen van het menselijke is: glimlachen. Daarin ligt sterkte,
onafhankelijkheid, wijsheid, smart en dulden dat alles overwint. Ja zelfs
ligt liefde daarin, liefde tot het bestaan zoals het is - en daarbij laat zich
alleen maar één voorbehoud maken, n.l. of deze humor wel mogelijk is
zonder verlossing.... Misschien bestaat (werkelijke humor) slechts in het
gebied, dat de verlossing heeft vrijgemaakt’3).
Ons uitgangspunt was het blijspel van Marivaux. De geestigheid die van het blijspel
de inhoud is, blijkt zich bij hem, en bij de grootste blijspeldichters, steeds te uiten in
een gracieuze vorm. De komische teruggang van de geest wordt gecompenseerd door
3) R. Guardini, Vrijheid, genade, lot. Paul Brand, Hilversum, Antwerpen 1963, 2e
verbeterde druk, blz. 194-195.
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de gratie, het domineren van de vorm. Loopt de humor steeds gevaar de
betrekkelijkheid te degraderen tot onbelangrijkheid,
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de gracieuze uitdrukking doet de geest opnieuw recht wedervaren. Want loutere
gratie is juist ‘een algehele geïnteresseerdheid in de eigen onmiddellijke
aanwezigheid,.... het allereerste ontwaken van de ziel’ (Vander Kerken). De geest
die inhoudelijk het onderspit delft, blijft domineren in de vormgeving. Het balanceren
van vorm en inhoud, geestigheid en gratie houdt de toeschouwers in de ban der
verrassing.
Maar het is balanceren. Het spel kan zichzelf absoluut stellen of overbodig maken,
het komische kan vervallen tot sarkasme en gratie tot pure sensibiliteit. De balans
blijft in evenwicht bij een artiest van uitzonderlijke talenten.
Pierre de Marivaux bezit deze. Ook de wetenschap dat hij op het einde van een
kultuurperiode leeft, is van belang. Spel, humor en gratie eisen sociale rijpheid. De
hekkensluiters van een beschaving profiteren van hun voorgangers. Marivaux komt
zelfs zó laat dat zich hier en daar de Figaro van Beaumarchais aankondigt: in zijn
onvoltooide ‘Vie de Marianne’ worden menselijke fouten geweten aan sociologische
omstandigheden en verschijnt het volk van Parijs; het ‘Spel van Liefde en Toeval’
draait om het standsverschil tussen adel en personeel.
De verfijning waartoe Marivaux, Watteau, en ook Mozart in staat waren, is andere
tijden ontzegd. Alfred de Musset († 1857) markeert het hoogtepunt van de romantiek,
Giraudoux († 1944) besluit de victoriaanse tijd, maar beginnende kulturen verdragen
geen spel. Lachen is voorbehouden aan kinderen, echt volwassenen en verliefden;
dit zijn dan ook de enigen die over gratie beschikken.
Wij vragen ons af wat de mens waard is, of wij elkaar wel verstaan, hoe wij uit
ons isolement kunnen komen. Wij vragen naar waarheid en hebben geen tijd om te
spelen. Want wij beleven de vrijheid niet meer als een bevrijding; wij spelen niet
meer omdat wij niet meer vrij zijn. Wie zelf uit het lood is geslagen, kan moeilijk
de balans hanteren. Ons onvermogen tot spel typeert onze kollektieve puberteit.
Pascal, Rousseau en Nietzsche waren eveneens serieuze lieden. Nietzsche stierf pas
werkelijk toen de laatste nazi-slachtoffers bevrijd werden.
Terwijl de humorloze mens in de draaikolk van het fanatisme raakt, kan samen-spel
ons bevrijden en ons vol wassen worden verhaasten. Maar goed spelen is moeilijk
voor wie rijk meent te zijn. Een kameel gaat niet gemakkelijk door het oog van een
naald.
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Literaire kroniek
Priesterschap in de branding
dr. J. Daniels S.J.
DE jongste Franse priesterroman is geschreven door Jean Montaurier, Comme à
travers le feu (NRF, Gallimard, 1962). Een roman is het eigenlijk niet. Laten wij het
met de titelpagina een ‘verhaal’ noemen.
De techniek ervan volgt een aloude traditie. De auteur laat zijn held een dagboek
schrijven, waarin hij zijn eigen leven vertelt en het leven van een collega, aan wiens
geschiedenis hij het drama van zijn eigen priesterschap opnieuw beleeft. Dat doet
de schrijver een gemakkelijk procédé aan de hand om in de ik-vorm te spreken,
zonder dat hij zelf geëngageerd is. Aan het begin van het boek is even de tweede
hoofdfiguur aan het woord om ons te zeggen hoe hij in het bezit van het dagboek is
gekomen. Op het einde is een zeer uitvoerige brief van dezelfde figuur aan de
dagboekschrijver bijgeplakt. Waarna de briefschrijver verschijnt om de dood van
zijn vriend te berichten.
Tot zover over de techniek: geen spoor van de nouveau roman. Bernanos gebruikte
in zijn Dagboek van een dorpspastoor geen andere.
Maar de kleur van het verhaal is fris, origineel, weldadig. Zózeer, dat het als een
serieuze candidaat werd genoemd voor de Prix Goncourt 1962. Het moest zich echter
tevreden stellen met de Prix du Roman catholique.
Hoe nobel ook de bedoelingen mogen zijn van andere hedendaagse Franse
romanciers, een lezer is blij voor één keer geen sex, geen neurosen, geen gegriezel
opgediend te krijgen. Daarmee vlucht de dramatiek niet. Al laat de schrijver zich
soms verleiden tot al te breedvoerige uitweidingen over het boerenleven, het
vissersbestaan of de naargeestige sfeer van een Franse plattelandsgemeente, wat het
gegeven betreft, weet hij zich te beperken tot het gewetensconflict van twee normale
mannen, die, elk op hun wijze, in een impasse zijn geraakt op het vlak van hun
priesterschap en beiden tot een oplossing komen: ‘Indien iemands werk verbrandt,
zal hij schade lijden, maar als door vuur heen’. Aldus 1 Corinthiërs, 3, 15, het vers
waaraan de titel van het verhaal is ontleend.
Een pastoor, laat-geroepen boerenzoon, voelt zich op den duur niet in staat om
zich te plooien naar de eisen van een overgeorganiseerde en verambtelijkte kerk.
Ongenuanceerd en rechtlijnig als hij is, kan hij de leefwereld van zijn parochie en
de hebzuchtige houding van zijn eigen familie begrijpen noch aanvaarden. In zijn
diocees, ergens in het Massif Central, dacht ik, vindt men hem te onhandelbaar. Hij
wordt op dood spoor gezet in een ander bisdom, waar het pastoraat van een onooglijke
vissersplaats is vrijgekomen. Ontgoocheld, maar gehoorzamend, gebruikt hij wat
hem rest aan levenskrachten, om zich te bevrijden van het heimwee naar het landleven
door in een dagboek zijn strijd, zijn teleurstellingen en zijn priesterlijk ideaal op
schrift te stellen. Hoe hij ook gebukt gaat onder de onmacht om met de mensen in
evangelisch contact te treden, dat priesterlijk ideaal heeft hij nooit vaarwel gezegd:
‘Dieu existe et le sacerdoce est son invention’.
Tijdens dat obscure leven aan de Noordzee, waar hij maar niet kan wennen aan
de eeuwige wind, de mist, het lage wolkendek, kruist een ander priester,

Streven. Jaargang 17

159
zijn deken, pastoor van de nabije hoofdplaats, zijn weg. Een man die sedert vijftien
jaar onder dezelfde moeilijkheden lijdt als hij.
Na een harde scène met zijn parochianen, die nooit aan zijn apostolisch appèl
gehoor hebben gegeven, sluit deze de deur van zijn pastorie en ‘uit trouw aan zijn
roeping en omwille van de eer van het priesterschap’, naar hij stellig meent, zegt hij
zijn gemeente vaarwel. De pastoor neemt hem gastvrij bij zich op. Samen met de
huishoudster, een vrouw die behoort tot het ras van de heiligen, tot de onzichtbare
hiërarchie der mensen van goede wil, einddoel en fundament van de zichtbare
hiërarchie, vormen zij een kleine evangelische gemeenschap, waarin het
gehoorzaamheidsconflict van de deken een oplossing zal vinden. De etappes ervan,
sinds de bisschop hem heeft gesommeerd om naar zijn standplaats terug te keren,
gaan de hoofdschotel vormen van het dagboek, dat zo een heel ander karakter krijgt
dan de opzet was. Na een ernstige ziekte van zijn gastheer, biedt de deken hem een
reis aan naar zijn geliefde geboortestreek. Terwijl hij daar de Mis leest, krijgt de
pastoor de zekerheid, dat hij zijn leven moet offeren om dat van de deken te redden.
Dat ‘offeren’ moet niet verstaan worden in een soort doloristisch perspectief, alsof
God genoegdoening vergt door de dood van een mens, en in ruil daarvoor bereid is
om het leven van de genade te schenken aan een ander. Wij zien het beter zó, dacht
ik: een mens die aanvoelt dat de dood nabij is, aanvaardt in liefdevolle overgave zijn
lot om, door die liefdedaad, als door een intens smeekgebed, van God te verkrijgen,
dat een ander rijpt tot de liefde welke Hij van hem vraagt: capituleren voor de soms
zo bittere, maar altijd beminnende God.
Dat gebeurt, wanneer de deken, radeloos, redeloos, reddeloos, zijn vriend op reis
in de steek laat, maar, binnentredend in een kerk, getroffen wordt door de glimlach
die een middeleeuwse meester getoverd heeft op de lippen van een Madonna, iets
als de glimlach van de Sterre der Zee in Maastricht: een glimlach die alles begrijpt,
en, woordeloos, alle weerstanden opzij schuift. Het Christendom is niet alleen
hiërarchie, gemeenschap, gemeente, het is ook geschiedenis, onmiddellijk ingrijpen
van de Geest, charismatisch gebeuren. Geen van de beide helden uit deze roman
wordt geholpen door het hiërarchisch bestel, al keren zij later terug onder de controle
en de tucht daarvan. De stoot ertoe wordt echter gegeven door een genadebedeling
van God, die niet beperkt is, allerminst, tot de lijnen van het ‘zichtbare’ krachtenveld
van de Kerk. De glimlach van een Madonnabeeld is het charismatisch gebeuren
waardoor de deken zijn plaats hervindt in de lieve gemeente Gods, al omvat zulk een
gemeente een intrigerende, geborneerde, almaar bridgende kolonelsvrouw, een luide,
zelfverzekerde, al zijn medemensen verachtende arts, een geslepen kanunnik, en een
jonge kapelaan wiens dienstwerk hoofdzakelijk uit motorrijden bestaat. De
huishoudster had het juist geformuleerd: ‘L'erreur est en ceci que M.le Doyen n'est
prêtre qu'à moitié, au quart, au dixième, au rabais, pas pour tous, pas pour nous et
qu'à force d'avoir peur des autres, il en arrive à nous inspirer peur de lui. La vérité
est en ceci que l'Eglise ne veut pas mourir et que, par-dessus la malice et
l'irréformable bêtise des grands, Mgr l'Evêque, en ayant ou non conscience claire
et en demandant à M.le Doyen d'obéir, lui offre le moyen d'être un prêtre complet’.
‘Volledig priester’, doordat iemand de crisis van de priesterlijke gehoorzaamheid,
als door het vuur heen, te boven komt, dat is het grondthema van dit boek. De pastoor
weet van het begin af aan te gehoorzamen, zij het ook met
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lood in de schoenen; de deken leert het, dank zij de hulp van zijn angstige collega,
van de huishoudster, van al de gedoopten van zijn parochie en zelfs van de
‘bien-pensants’, dat wil zeggen de veel gesmade praktizerende, maar smalle
Christenen. Dank zij ook zijn bisschop....
Het priesterlijk ambt staat in deze jaren wel bijzonder op de helling. Men leest dit
verhaal als een dichterlijke illustratie van de rede van de Bisschop van 's
Hertogenbosch in ‘Brandpunt’, over het geduld dat gevraagd wordt om het smeulende
lemmet van de goede wil niet te doven bij de gelovigen. En wat de macht en de
onmacht van het priesterschap betreft, als een romaneske interpretatie van hetgeen
de Bisschop van Breda schreef over de pastorale bewogenheid, waarin de goedheid
dominant moet zijn.
De beste bladzijden - het is weer een verhaal in een verhaal ingelast - beschrijven
de dood van een straatarme verkoper van loten voor de Staatsloterij. Hij heeft maar
één arm en een ziek been. Sinds vijftien jaar staat hij, met het schapje waarop de
loten zijn uitgestald, in de buurt van de kerk, zomer en winter, weer of geen weer,
in dezelfde sjofele jas, nooit zittend, levend op water en brood. Een kapelaan bezoekt
hem op zijn sterfbed. De zieke kijkt de priester aan en glimlacht: ‘Je n'oublierai
jamais ce sourire. Je puis vous en parler, car il ne ressembla à aucun autre, sauf
peut-être à celui de cet ange de pierre ou encore à celui de cette Madonne auvergnate
dans sa chapelle romane.... Tous les autres sourires sont, à côté, des grimaces. Un
sourire comme ça, vous en avez pour toute votre vie. Vous avez touché le ciel. Vous
avez tout compris’.
De stervende man is er zeker van, dat hij naar de hemel gaat, omdat hij altijd trouw
Maria heeft aangeroepen, zoals een kapelaan het hem in de catechismusles had
geleerd. Voor het viaticum is er geen tijd meer. Maar dat hoeft ook niet. In al die
vijftien jaar, wanneer de klok geluid werd, heeft hij God gevraagd bij hem te komen:
en Hij kwam. ‘Comprit-il que j'attendais comme un message de cet Au-delà, où
depuis tant d'années, il avait installé sa tente? Il se tourna un peu vers moi et me
dit: ‘Tous les hommes sont bons....’.
‘Et, sans cesser de sourire, il expira’.
In deze passage, verteld door een onbekend priester die toevallig bij de hoofdfiguren
te gast is, bereidt de schrijver de ontknoping voor van zijn verhaal: die zal ook om
een glimlach spelen: ‘Smile awhile, and while you smile, another smiles; and there
are miles and miles of smiles, and life is worthwhile, because you smile’. Aldus, maar
ik citeer op geheugen, schreef Father Doyle, befaamd aalmoezenier uit de eerste
wereldoorlog. Van liefdeloze integralist wordt de deken een glimlachende gelovige.
Mogelijk vindt een Nederlands lezer dit boek te vroom, wat zweverig in zijn
spiritualiteit, van bevrijdende humor gespeend. Dit laatste valt bij menige roman
over het priesterschap te constateren. Maar dat neemt niet weg, dat hij de lezing
ervaart als een weldaad en gelukkig kan zijn met het happy end: de pastoor is bij
God en de deken dáár waar hij staan moet in de tobbende Kerk.
Het slagwoord van Bernanos' boek luidde: ‘Tout est grâce’. Het heeft decennia
lang in de literatuur geëchood. De slagzin van Jean Montaurier's verhaal is, naar mij
lijkt: ‘Tous les hommes sont bons’. Naïef optimisme? Och, even naïef als de vruchten
van de Heilige Geest, waarover gesproken wordt in Galaten 5, 22. Waar de nieuwste
Nederlandse vertaling ‘trouw’ heeft staan, schrijft de Bible de Jérusalem: ‘confiance
dans les autres’. Is dat iets anders dan: ‘Tous les hommes sont bons?’
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Naar een intercontinentale pastoraal?
‘Pro Mundi Vita’, Essen
J. Kerkhofs S.J.
REIZEN in Afrika en Latijns-Amerika brachten de Nederlandse visionair P. Montanus
Versteeg ofm tot de fundamentele vaststelling: overal heeft de lokale Kerk dringend
de hele Kerk nodig, doch niet overal op dezelfde manier en niet overal even urgent.
In het gemis aan informatie, aan onderling contact tussen missionerende congregaties
of instituten, en in de improvisatie bij het kiezen van voorkeurzones en -vormen voor
het apostolaat, zag hij zovele symptomen van een - steeds relatieve - chaos in het
hele apostolaat van de Kerk1). Hij realiseerde zich dat in een snel éénwordende wereld
niet slechts een ‘pastorale d'ensemble’ op het niveau van dekenaat of bisdom, doch
een eenheidspastoraal op wereldschaal dringend nodig wordt. Tegenover de enorme
behoeften aan apostolische inzet in Afrika, Latijns-Amerika en Azië beschikt de
Kerk slechts over zeer beperkte middelen. Daarenboven nemen de roepingen in vele
nog goed voorziene landen af. Een spaarzamer en doelmatiger aanwending van de
kerkelijke ‘man-power’ dringt zich dus op. En al moeten alle gebieden geholpen
worden, sommige hebben in verhouding toch meer hulp nodig dan andere, omdat
zij, in het licht van het geheel en op lange termijn, belangrijker zijn2).
Uit deze grondvisie van Pater Versteeg - die inmiddels de algehele medewerking
had gekregen van zijn broer, Dr. J. Versteeg, een vrouwenarts uit Rotterdam - groeide,
na contacten te Pontigny in het seminarie van de Mission de France, en te Parijs
(15-16 mei 1961), een comité van experts dat besloot tot de stichting van een
internationaal informatie- en documentatie-bureau ‘Pro Mundi Vita’. Het wilde in
de eerste plaats een geordende informatie bij elkaar brengen, enerzijds over de
behoeften van noodgebieden in Azië, Afrika en Latijns-Amerika, anderzijds over de
hulpreservoirs in Europa en Noord-Amerika. In de eerste fase dacht men vooral
kwantitatief en geografisch: de van priesters en religieuzen goed voorziene Westerse
landen moesten vooral Latijns-Amerika helpen.
Deze aanvankelijk eenzijdige oriëntatie op Latijns-Amerika was te wijten aan een
belangrijk feit dat voor de evolutie (en het ontstaan zelf) van ‘Pro Mundi

1) Een typisch voorbeeld kan dit illustreren. Een bisschop in Brazilië was toevallig de eerste
vertegenwoordiger der hiërarchie waarmee een Portugees-onkundige religieuze overste, op
doorreis in het land, vlot in de eigen taal kon converseren: hij wist de lokale nood zo
overtuigend te schilderen dat de pater provinciaal onmiddellijk hulp inzette. Het bisdom lag
echter periferisch, buiten de grote ontwikkelingszones. De goed bedoelde hulp was
ondoelmatig weggegoten in het bodemloze behoeftevat van de Latijns-Amerikaanse Kerk.
2) Op het eerste congres voor het Europese priestervraagstuk (Wenen, 1958) had kan. F. Boulard
daar reeds op gewezen: ‘On ne peut envoyer des prêtres de qualité simplement pour “boucher
des trous”... On pourrait penser qu'un plan qualitatif d'évangélisation du monde entier sera
encore plus urgent. Toutes les nations à aider n'ont pas la même importance dans l'avenir du
monde. Et s'il faut un minimum de présence de l'Eglise partout, il faut une aide quantitative
et surtout qualitative plus forte dans les centres où s'élabore la civilisation mondiale de
demain’ (Die Europäische Priesterfrage, Wenen, 1958, p. 84).
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Vita’ bepalend was. Dom Eugenio de Araujo Sales werd, nauwelijks 33 jaar oud, in
1954 benoemd tot hulpbisschop van Natal in Noord-Oost-Brazilië. Hij was in 1950
begonnen met een planmatige evangelisatie-beweging die zich eerst over de
suffragaanbisdommen Caico en Mossoro uitstrekte en vervolgens uitbreidde over
een hele reeks aartsbisdommen en bisdommen in de staten Maranhâo, Piaui, Ceara,
Rio-Grande-do-Norte, Pernambuco, Alagoas, Sergipe en Bahia, samen 25 miljoen
inwoners. De ‘Movimento de Natal’ wilde een aanvulling vormen en tevens een
correctie zijn op de louter economisch georiënteerde SUDENE (Superintendência
do Desenvolvimento de NordEste), een nogal links gericht regeringsorgaan, in het
leven geroepen voor de uitvoering van een reusachtig ontwikkelingsplan.
Gaandeweg ging dit Natal-fenomeen de aandacht trekken van bisschoppen, priesters
en leken in Brazilië en Latijns-Amerika, later ook in Europa, de USA en Canada. De
bisschoppenconferentie van Brazilië verdeelde het land in zeven pastoraalzones, elk
met een eigen secretariaat, en de organisatie van de buitenlandse hulp begon vaste
vorm te krijgen. Natal bleef tot nu toe het enig effectief werkende kristallisatiepunt.
Een werkgroep van 250 mensen, sommigen gesalarieerden, anderen vrijwilligers,
vormde de eerste kern van de ‘Movimento de Natal’. Verdeeld in kleinere vliegende
brigades, gevormd om oriëntatie en technische hulp te verlenen aan priesters en leken
in het binnenland van Natal, drong de beweging ook in andere bisdommen door. De
‘Movimento’ werkt in twee grote sectoren: 1. apostolaat in eigenlijke zin (catechismus,
liturgie, pastorale vernieuwing in de parochies, roepingenzorg, enz); 2. sociale actie
(radioscholen - tot 140 in één parochie -, coöperaties, syndicaten, leidersvorming,
landbouwersclubs, enz.). Deze algemene objectieven werden daarna in een totaalplan
voor de hele zone van Noord-Oost-Brazilië uitgewerkt, waardoor dié activiteiten die
werkelijk belangrijk zijn en als ‘multiplicator’ kunnen werken, voorrang krijgen op
andere.
De Nederlandse redemptorist P. Tiago Cloin, medestichter van ‘Pro Mundi Vita’
en algemeen secretaris van de ‘Conferenciâ dos Religiosos do Brasil’, zette zich
vanaf de aanvang in om de Braziliaanse religieuze instituten voor de beweging te
interesseren en om buitenlandse congregaties aan te trekken als steun op de
strategische punten van het pastoraalplan. Terecht oordeelde hij dat in dit reusachtige
land dié zone de voorkeur verdient waar een pastoraalplan de doelmatigheid van de
inzet kan waarborgen: ‘Zolang in de overige zones van het land nog geen gezamenlijk
zielzorgplan is uitgewerkt met een doelmatig functionerend secretariaat, zal het
apostolaat der kloosterlingen in het Noord-Oosten meer doeltreffend zijn, meer
opbouwend, en, vanwege de gunstige terugslag, meer vruchtbaar voor het hele land’.
Daarenboven leert de ervaring dat meewerkende congregaties, in de beweging
opgenomen, als door osmose zelf nieuw leven ontvangen.
Om te verhinderen dat nieuwe stichtingen van buitenlandse religieuzen op goed
geluk zouden ingeplant worden, heeft de Federatie der Religieuzen van Brazilië
(Conferenciâ dos Religiosos do Brasil, CRB) een aparte dienst geschapen en een
plan ontworpen, waardoor de vestigingsmoeilijkheden tot een minimum worden
beperkt. De ervaring heeft immers geleerd dat de inplanting van een religieus instituut
niet kan worden voorbereid uitsluitend op basis van correspondentie, of van een
vluchtig bezoek van oversten die het land niet grondig kennen. Alleen door contact
met de CRB kunnen nutteloze avonturen
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voorkomen worden. Zodra een voorlopige keuze gedaan is, staat een deskundige van
de CRB de ‘stichters’ bij om het gekozen gebied en de taak ter plaatse te bestuderen
en eventueel een tweede of derde mogelijkheid te overwegen. In heel deze
voorbereidingsfase worden de juridische aspecten verzorgd door de CRB, die ook
de onkosten voorschiet.
Wanneer aldus de hulpbehoevende lokale Kerk een systeem van gastvrijheid heeft
uitgewerkt en de nodige infrastructuren heeft voorbereid, moet contact gezocht
worden met landen waar de Kerk over kwantitatieve of kwalitatieve reserves beschikt.
Met het doel, vooral oversten van vrouwelijke congregaties, doch ook apostolische
lekengroeperingen in te lichten over de grote pastorale behoeften van Brazilië en
tevens over de structuren die een doelmatige inschakeling in het pastoraalplan
mogelijk maken, organiseerde ‘Pro Mundi Vita’ in opdracht van de CRB in juli 1962
te Maastricht een ‘Brazilië-congres’. In een voorwoord voor het verslagboek van dit
congres schreef Dr. Versteeg de profetische woorden: ‘Deze voorlichting ging dan
wel over Latijns Amerika c.q. Brazilië, maar haar belangrijkheid gaat hier ver boven
uit. Zij vormt een basisplan voor de gehele problematiek van de Kerk. Wanneer wij
erin zouden slagen deze visies in een gebied als Brazilië in praktijk te helpen brengen,
dan zal dit ongetwijfeld zijn weerslag hebben op andere noodgebieden. De betekenis
hiervan kunnen wij niet hoog genoeg aanslaan. Zij betekent een verjongingskuur
voor het algemeen christelijk beleven, dat door formalisme en gezichtsveldvernauwing
is aangetast’. Tevens werd toen voor september 1963 te Essen (Duitsland) een congres
met operationeel karakter aangekondigd dat het internationale aspect van de tot dan
toe hoofdzakelijk tot Nederland beperkte inspanning van ‘Pro Mundi Vita’ tot
uitdrukking zou brengen en tevens andere nationale stichtingen, internationaal
gecoördineerd, tot leven zou wekken.
Vanuit Tilburg, waar het Nederlandse secretariaat in het najaar 1962 werd
gevestigd, kreeg het congres te Essen vaste vorm. De enorme mogelijkheden van
‘Pro Mundi Vita’ als hulporgaan voor de Kerk zouden hier een internationale
erkenning vinden. ‘Pro Mundi Vita’ kreeg er anderzijds een heroriëntatie, die voor
de leefbaarheid zelf van de stichting noodzakelijk bleek.

Het congres te Essen
In het gemoderniseerde Kolpinghaus midden in de Ruhrstad vergaderden van 2 tot
5 september 1963 onder leiding van de lokale bisschop Mgr. F. Hengsbach ongeveer
220 priesters, zusters en leken. Het publiek vertegenwoordigde de hele Catholica:
een tiental bisschoppen, 27 voorzitters(sters) of secretarissen van nationale
vergaderingen van hogere oversten, vele theologen en sociologen. Mgr. Ligutti, de
Vaticaanse waarnemer bij de FAO, zat er naast Mgr Dossing, vertegenwoordiger
voor de Duitse vastenactie ‘Misereor’, de polyglotte Mgr Illich uit Mexico, door De
Tijd (5.9.63) niet ten onrechte als het geniale ‘enfant chéri’ van het Congres
bestempeld, naast Sister Anna Dengel, de stichteres van de Medical Mission Sisters.
Al waren 27 landen en alle continenten aanwezig, toch lagen de polen van het congres
enerzijds in Nederland (ook Vlaanderen) en Duitsland, anderzijds in Zuid-Amerika.
De afvaardigingen van Frankrijk en Italië waren daarentegen opvallend zwak. In zijn
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congres vroeg in dieper verantwoordelijkheidsgevoel naar nieuwe hulpmiddelen te
zoeken voor de kerkelijke noodgebieden.
Het inleidend referaat van Fr. Houtart, de directeur van het Brusselse ‘Centrum
voor Socio-Religieus Onderzoek’ en leider van een groot aantal studies over
Latijns-Amerika, situeerde de achtergrond van het congres. De landen die op materieel
gebied nog in ontwikkeling zijn naar een industriële beschaving, zijn ook op christelijk
institutioneel gebied veel slechter verzorgd dan de rijke landen (Noord-Amerika en
Europa). De Kerk moet voor deze armen een duidelijk sprekend en actueel heilsteken
zijn. Eerder dan in de bouw van kathedralen of in de liturgiehervorming (hoe dringend
deze laatste ook nodig is) moet de huidige tekentaak van de Kerk erin bestaan, een
vreedzame maar krachtige sociale revolutie te realiseren. Het is de concrete toepassing
van Mattheus 25. Een gezamenlijke, internationale inspanning op dit gebied is een
overtuigende uitdrukking niet alleen van de echtheid der kerkelijke bezorgdheid doch
ook van de universaliteit van de Kerk. Om deze hulp doelmatig te maken is een optie
tussen apostolisch meer of minder belangrijke taken nodig, en deze optie vergt
informatie en coördinatie. ‘Pro Mundi Vita’ kan hierdoor op uitnemende wijze
bijdragen tot een katholiek doorbreken (un dépassement) van iedere vorm van
verengend parochialisme en van inkapseling in de eigen congregatie. En tevens kan
het intercultureel contact de Atlantische Kerken op hun beurt verrijken door de
inbreng van de eigen vitaliteit der kerkelijke noodgebieden.
In de volgende hoofdreferaten van de FERES-secretaris3) L. Grond ofm en van
P.T. Cloin werd dan de moeilijke vraag behandeld omtrent de criteria voor prioriteit
in de hulpverlening. Grond schetste drie typen van kerkelijke gebieden met structurele
nood: de klassieke diaspora-kerk, die binnen haar eigen grenzen onvoldoende hulp
vindt voor de meest essentiële zelfvoorziening (b.v. Skandinavië of Ceylon, in
tegenstelling met Nederland of Engeland); de kerken die in hun snelle groei plotseling
afgeremd worden en dringend consolidatie behoeven (b.v. Kongo, Ruanda-Urundi);
tenslotte de gebieden die in hun bestaan zelf bedreigd worden omdat een gezonde
zelfvoorziening al lang afgeremd is (roepingen, christelijke families, catechisatie)
en die daarenboven met een enorm demografisch en industrieel ontwikkelingsproces
geconfronteerd worden (ongeveer alle kerken van Latijns-Amerika). Volgens welke
normen dient hier een voorrangssysteem te worden uitgewerkt? Grond hield na
schifting twee factoren over: 1. het groot aantal christenen in het betreffend kerkelijk
noodgebied (b.v. Latijns-Amerika, Ruanda-Urundi) en 2. ‘melior est conditio
possidentis’: eerst landen helpen die katholiek zijn, vóór men zich intensief inzet
voor het heil van de nog niet gedoopten. Grond ging zelfs zo ver te zeggen dat Azië
zich niet in een bijzondere noodtoestand bevindt: India en Japan b.v. hebben slechts
evenveel of zelfs minder katholieken per priester als de USA of West-Europa. In
Kongo daarentegen en in Latijns Amerika staat het aantal priesters en zusters in
omgekeerde verhouding tot het procent katholieken in de bevolking.
P.T. Cloin voegde hier nog twee kwalitatieve criteria aan toe. Een eerste: het
demografisch en sociaal belang van een kerkelijk noodgebied in functie van het hele
land, het hele continent of eventueel de hele Kerk. Het voorbeeld

3) FERES is de afkorting van: Fédération internationale des institutions de recherches
socio-religieuses et sociales, met zetel te Fribourg, Zwitserland.
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was weer Latijns Amerika, dat nu reeds 33 procent der katholiek gedoopten over de
hele wereld telt en waar bij het einde dezer eeuw 500 miljoen mensen zullen wonen.
Als dit continent goed geïntegreerd wordt in de wereldkerk, kan het als apostolisch
bruggenhoofd dienen voor Afrika en Azië. Een tweede criterium zag hij in de
aanwezigheid van stevige infrastructuren, waarbij hij expliciet naar het voorbeeld
van Natal verwees.
De congresleden onderstreepten in de werkvergaderingen op soms heftige wijze
de onvolledigheid van deze criteria. Criteria van overwegend kwantitatieve aard op
geografische basis volstaan niet: aanwezigheid in internationale instellingen,
universiteiten, verzorging van buitenlandse studenten in Europa en de USA zijn
pastorale terreinen die minstens even belangrijk zijn als hulp in een of andere staat
van Afrika of Latijns Amerika. Vervolgens kunnen er gebieden zijn die numeriek
weinig hulp behoeven, maar omwille van hun internationale belangrijkheid een
kwalitatief uiterst geselecteerd team nodig hebben. P. Grégoire o.p., vice-provinciaal
voor Skandinavië, merkte terecht op dat een krachtiger aanwezigheid van de Kerk
onder de 20 miljoen Noord-Europeanen (nauwelijks 0,3 procent katholieken) eveneens
op een zekere prioriteit aanspraak kan maken. Intenser contact met deze sterk
lutheraanse zone kan immers het oecumenisme bevorderen en aldus het schandaal
der concurrerende christelijke kerken helpen opheffen. Daarenboven wordt de Kerk
in Skandinavië geconfronteerd met een van de verst gevorderde modellen van de
welvaartstaat; vindt zij daar dialoogvormen met een prototype van de wereld van
morgen, dan komt dat de hele wereldkerk ten goede. En ten slotte is de uitzonderlijke
invloed van de Skandinavische landen in de grote wereldorganisaties een belangrijk
motief.
Daarnaast kwam ook de vraag naar criteria voor objectieven van meer institutionele
aard naar voren. P.L. Hertsens, secretaris van de Vergadering der Hogere Oversten
in België en vice-voorzitter van het voorlopig comité van ‘Pro Mundi Vita’, wees
op het belang van de grote thematische gebieden, die eveneens hulp nodig hebben:
de catechese, de universiteiten, het ziekenhuis- en verplegingswezen, sociale centra,
priestervoorziening, kadervorming, enz.
De eigenlijke kritiek tegen een overijld opstellen van criteria voor prioriteiten ligt
echter op een dieper vlak. De gegronde bezorgdheid over Latijns Amerika mag niet
doen vergeten dat de Kerk een zending heeft ten opzichte van de niet-gedoopten.
Missionering hoort tot het wezen van de Kerk. Daarenboven werd opgemerkt dat
men de Kerk niet tot het jaar 2000 in overwegend blanke werelddelen mag vastzetten:
India zal tegen die tijd zoveel inwoners tellen als Latijns Amerika en Afrika samen
en China zal de bevolking van deze beide continenten samen met die van
Noord-Amerika en Europa overtreffen. Een eenzijdige beslissing nu zou op lange
termijn zeer ernstige gevolgen kunnen hebben. De bisschoppen en vele orde-oversten
waren zich hiervan scherp bewust. Het heeft overigens geen zin de prioriteitsvraag
op te vatten als een dilemma: eerst de ongecatechiseerde ‘christenen’ of eerst de
ongedoopte ‘heidenen’? Of zoals de Duitse werkgroep het kernachtig zei: ‘Man kann
nicht sagen: lass die Heiden Heiden bleiben, aber auch nicht: die Latein-Amerikaner
haben schon Chance genug gehabt’. Beide evangelisatievormen sluiten elkaar niet
uit.
Uit de discussies en uit de besluiten bleek hoezeer de samenwerking in teams van
theologen, missiologen, antropologen en sociologen onmisbaar werd geacht om
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aard rekening te houden en alleen uit een juiste convergentie en onderlinge
hiërarchisering van deze beschouwingswijzen kan een wetenschappelijk verantwoorde
informatie opgesteld worden. Dit maakt de taak van ‘Pro Mundi Vita’ niet lichter.
Doch, zoals terecht werd opgemerkt in de Franse discussiegroep, men kan zowel om
praktische als om theologische motieven een bepaald prioriteiten-systeem niet
vermijden4). Vroeger was de hulpverlening aan het toeval overgelaten; het
demoraliserende karakter van deze inspanningen leidde tot de vraag naar een meer
wetenschappelijk gefundeerde keuze. En bezinning hierop liep uit op een centrale
ecclesiologische problematiek: welke zijn de taken van de Kerk in de huidige wereld
en hoe kan men daarin een theologisch verantwoorde waardenschaal opstellen? Het
is de vraag naar een theologie van de apostolische efficaciteit. Meteen raakte het
debat de bedoelingen van het aan de gang zijnde Concilie.
Aldus was bij het einde van het congres tegelijk de horizont verruimd en een
nuchter inzicht in de zeer beperkte actuele mogelijkheden gegroeid. Bewust werd
gereageerd tegen een eenzijdig en a priori verlenen van voorrang aan Latijns Amerika,
zonder zijn behoeften te negeren. Principieel werd het bestaan van verscheidene
geografische en thematische zones aanvaard, waarbinnen dan een stelstel van
prioriteiten kan uitgewerkt worden. Daarenboven bleek 't geheel ondenkbaar nu reeds
een ‘pastorale d'ensemble’ voor geheel de wereld te presenteren. Lokaal, nationaal,
continentaal moeten eerst beperkte pastoraalplannen uitgewerkt worden, die zeer
geleidelijk een soepele oriëntering van de beschikbare personen en diensten op
wereldschaal mogelijk maken. Natuurlijk moet intussen reeds gehandeld worden, en
zullen gebieden die zich meer dan andere inspannen (o.m. door planmatiger
voorbereiding) meer hulp ontvangen: aan deze levenswet kan ook de Kerk zich niet
onttrekken.
Het congres onderstreepte duidelijk dat ‘Pro Mundi Vita’ uitsluitend wil informeren
en documenteren: ‘Pro Mundi Vita doet noch aan planning noch aan organisatie der
pastoraal’. Dat is de taak van de hiërarchie. ‘Pro Mundi Vita’ doet ook zelf geen
onderzoekingen: daarvoor dienen FERES en andere lokale of internationale
research-organen. Het wil informeren over concrete behoeften en concrete hulp en
daarvoor alle mogelijke inspanningen stimuleren en coördineren. Daarom werd in
de eindbesluiten verzocht om een net van correspondenten op te stellen, die in elk
land moeten aangeduid worden door de bisschoppenconferentie en de federatie der
hogere oversten, dit om te voorkomen dat de informatie eenzijdig ‘Europees’ zou
zijn. De initiatiefnemers van ‘Pro Mundi Vita’ erkenden tenslotte dat de grootsheid
van de opzet een langere voorbereidingstijd zal vergen dan eerst voorzien was. Een
beperkte commissie zal een project van statuten en een tweede wereldcongres
voorbereiden. Dit zal het vertrekpunt worden van een effectief internationaal bureau,
dat overal ten dienste staat van de kerkelijke hiërarchie. De stichting ‘Pro Mundi
Vita’ kan tenslotte door haar bestaan zelf een stimulans zijn voor grotere
samenwerking, coördinatie en specialisatie der religieuze instituten met doelmatiger
aanwenden van ieders eigenheid in het grote Kerk-geheel. Als ‘Pro Mundi Vita’
slaagt, dan is de commentaar van het Essener bisdomsblad Ruhrwort (7.8.1963) op
dit congres niet overdreven: ‘Ein Markstein in der Missionsgeschichte der Kirche’.
4) Verscheidenen verkozen het woord ‘verhouding’ in plaats van prioriteit, dat enigszins te
exclusief klinkt.
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Wetenschappelijke kroniek
De fysica van de kernreactor
P.G. van Breemen S.J.
ER zijn nu meer dan twintig jaar verlopen sedert Enrico Fermi op 2 december 1942
om half vier in de namiddag onder de tribunes van het stadion van de Universiteit
van Chicago de eerste zichzelf-in-stand-houdende kettingreactie inwerking zette en
daarmee de energie-bron van de atoomkern aanboorde. In die twintig jaar is er
intensief geëxperimenteerd met deze nieuwe vorm van energie. De overspannen
verwachtingen die sommigen koesterden kort na het bekend worden van de
ontdekking, hebben plaats gemaakt voor een ervaring getoetste, nuchtere kennis van
zaken en een op ervaring gebaseerde, verantwoorde prognose. Deze ervaring werd
aanvankelijk alleen opgedaan met proef-installaties, die nog geen praktisch bruikbare
energie leverden. Een tweede fase begint echter in oktober 1956, toen te Calder Hall
in Noord-Engeland de eerste kern-energie-centrale werd aangesloten op het nationale
elektriciteitsnet. De Engelsen waren daarmee de eersten, die naast de klassieke
bronnen van elektrische energie ook kern-energie gebruikten voor de normale
stroom-voorziening. Het vermogen van Calder Hall was eind 1956 65 à 70 megawatt
(MW) en werd binnen enkele jaren opgevoerd tot 160 MW1). De kosten van de stroom
uit deze kern-energie-centrale waren aanzienlijk hoger dan van de stroom die langs
conventionele weg werd opgewekt. Ondertussen zijn ong. 50 kerncentrales gebouwd
in 10 verschillende landen met een totaal vermogen van ong. 4500 MW. Grotere
ervaring en nieuwere technieken hebben de kostprijs steeds verder naar beneden
gedrukt, en op het ogenblik kan men zeggen, dat de kernenergie voor de drempel
staat van de economische concurrentie. Hiermee breekt dan de derde fase aan in de
geschiedenis van de kern-energie: de weg naar een zelfstandige, niet-gesubsidieerde
industriële ontwikkeling komt open te liggen. Uiteraard hebben de landen met een
zekere ervaring op dit gebied een voorsprong op een land als Nederland, waar de
eerste kern-energie-centrale nog gebouwd moet worden. Een andere faktor, die de
concurrentie-mogelijkheden van de kern-energie bepaalt, is de prijs van de
conventionele brandstoffen (met name steenkool, stookolie en evt. aardgas) ter
plaatse; dat wil dus praktisch zeggen, dat op plaatsen ver van kolenmijnen, olievelden
en aanvoerhavens de kern-energie het eerst de economische drempel zal overschrijden;
de concurrerende zone zal zich dan geleidelijk verder uitbreiden. Om een extreem
voorbeeld te noemen: de kernreactor van het krachtstation bij McMurdo Sound op
de ijskap van de Zuidpool, die op 4 maart 1962 in werking werd gesteld, is beslist
voordeliger

1) Ter vergelijking zij vermeld, dat de grootste elektriciteitscentrale in Nederland, de centrale
Noord te Amsterdam, een vermogen heeft van 200 MW; de totale capaciteit van de
elektriciteitsproduktie in Nederland bedraagt anno 1963 4500 MW.
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dan welke conventionele centrale ook. Wat de normalere omstandigheden betreft:
voor een aantal gebieden in West-Europa verwacht men de economische doorbraak
tussen 1965 en 1967; tegen 1970 zou deze doorbraak in de gehele EEG een feit zijn;
aldus een recent rapport gepubliceerd door de Hoge Autoriteit van de Europese
Gemeenschap voor Kolen en Staal. Voor de Verenigde Staten verwacht de Atomic
Energy Commission, het machtige officiële orgaan dat de ontwikkeling van de
kern-energie in Amerika leidt, dat voor een aantal gebieden in de V.S., die tesamen
een belangrijk deel van de elektrische energie van het land verbruiken, de kernreactor
spoedig concurrerend zal zijn; en dat dit in de zeventiger jaren in het grootste deel
van de V.S. het geval zijn (aldus in een rapport aan president Kennedy, die om een
‘new and hard look’ op de rol van de kernenergie in de Amerikaanse economie had
gevraagd).
Deze verwachtingen zijn gebaseerd op nauwkeurige studies; uiteraard komen er
een aantal onzekere factoren in voor; deze betreffen echter op de eerste plaats het
toekomstige prijsverloop van steenkool en olie. Voor de kernenergie ligt de prijs van
de brandstof (beter: splijtstof) ook niet vast (vertoont in feite een dalende lijn), maar
dit prijsverloop heeft slechts een geringe invloed op de eindprijs van de elektrische
of mechanische energie; de prijs van een kilo-watt-uur uit een kern-centrale wordt
voornamelijk bepaald door de bouwkosten van de reactor en de centrale. Ten aanzien
van een aantal typen kernreactoren heeft men thans zoveel ervaring, dat
gespecialiseerde firma's vaste prijsopgaven kunnen doen voor volledig afgewerkte
reactoren, die bedrijfsklaar zijn en waarvan zij het vermogen en de levensduur
garanderen. Per kilowatt-vermogen bedragen deze prijzen ongeveer het dubbele van
de bouwkosten van een conventionele centrale. De bouwkosten van de kern-centrales
vertonen echter een vrij sterk dalende tendens, die van de klassieke centrales
nauwelijks. Economische beschouwingen, die met deze en nog vele andere factoren
rekening houden, laten zien, dat de kosten van de kern-elektriciteit momenteel
ongeveer 30% hoger zijn dan die van de conventionele elektriciteit, en dat in gunstige
omstandigheden in 1965 à 1967 in een aantal kerncentrales gelijke prijzen kunnen
worden bereikt als in klassieke centrales.
Nu deze nieuwe fase voor de deur staat, wil dit artikel enkele fysische beginselen
van de kern-reactor uiteen zetten. Eerst willen we echter nog één opmerking maken
om een veel voorkomend misverstand uit de weg te ruimen. Kernenergie en raketten
worden nog al eens als nauw-verwante werkelijkheden beschouwd. Nu zijn er
inderdaad wel plannen en zelfs onderzoekingen om raketten van kernenergie te
voorzien. Maar dit is nog niet boven het researchstadium uit. De eerste test moet nog
plaats vinden en wordt door de Verenigde Staten geprojecteerd voor 1967, terwijl
de eerste serieuze lange-afstands kern-raket niet voor 1970 klaar zal zijn. Over de
vorderingen van de Russen in dit opzicht is niets bekend. Wat de satellieten betreft:
er is één satelliet die kernenergie gebruikt, nl. de Transit 4A, die op 29 juni 1961 in
zijn baan om de aarde is gebracht. Maar dit is geen kernenergie in de gebruikelijke
betekenis van het woord. De Transit 4A heeft een radio-actieve stof aan boord, die
spontaan radioactieve deeltjes uitzendt en daarmee energie produceert, die inderdaad
uit de atoomkern afkomstig is2). Er is hier echter geen sprake van
2) Op 28 sept. j.l. is er een tweede kunstmaan gelanceerd, die eveneens zijn energie ontleent
aan radio-actieve stof, en waarvan men hoopt, dat hij 9 eeuwen om de aarde zal draaien.
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een kettingreactie. Wel bestaan er ook t.a.v. satellieten plannen om ze uit te rusten
met een kleine kern-reactor; deze plannen zijn echter nog minder ver gevorderd dan
die voor raketten.

Fysische beginselen
De atoomkernen zijn opgebouwd uit twee elementaire bouwstenen, nl. protonen en
neutronen. De protonen hebben een positieve elektrische lading. In de natuurlijke
elementen bevat de atoomkern 1 tot 92 protonen. De aard van het element wordt
bepaald door het aantal protonen in de atoomkern; zo heeft waterstof bijvoorbeeld
een kern met 1 proton; stikstof heeft 7 protonen, ijzer 26, kwik 80; het grootste aantal
protonen vindt men in de uranium-kern, nl. 92. De neutronen zijn even zwaar als de
protonen; hun voornaamste verschil met de protonen is, dat zij geen elektrische lading
dragen; daaraan ontlenen zij ook hun naam. Over het algemeen komen zij in grotere
getale voor in de atoomkern dan de protonen. Hierbij treedt nog het merkwaardige
verschijnsel op, dat niet alle kernen van éénzelfde element evenveel neutronen
bevatten. Zo heeft waterstof meestal geen, soms echter 1 neutron3). Stikstof heeft
gewoonlijk 7 neutronen, een enkele maal 8, terwijl ook 5, 6, 9 en 10 neutronen tot
de mogelijkheden behoort. De ijzer-kern bevat meestal 30 neutronen, maar alle andere
aantallen tussen de 26 en 33 zijn in uitzonderingsgevallen ook mogelijk. Bij kwik
liggen de zaken niet zo eenvoudig: 118, 119, 120, 121 en 122 neutronen komen elk
in meer dan 10% van de kwikatomen voor; daarnaast nog sporadisch andere aantallen,
variërend tussen 116 en 125. Uranium heeft in ruim 99% van zijn atoomkernen 146
neutronen; 0,7% heeft 143 neutronen, terwijl de overige getallen tussen 136 en 147
samen 0,01% voor hun rekening nemen.
Hierbij moet wel worden opgemerkt, dat niet alle vermelde combinaties van
protonen en neutronen stabiel zijn. Sommige kernen kunnen slechts een fractie van
een seconde bestaan en vallen dan op een of andere manier uiteen. Een voorbeeld
hiervan is uranium-236, dat 92 protonen bevat (dat is karakteristiek voor het element
uranium) en 144 neutronen (samen 236 kerndeeltjes). Deze kern komt voor, maar is
hoogst instabiel. Als de kern van U235 (dus met 143 neutronen) een extra neutron
krijgt opgedrongen, ontstaat de zeer wankele U236-kern. Deze laatste valt dan vrijwel
onmiddellijk uiteen (zeker binnen een miljoenste seconde). Dit uiteenvallen kan op
vele wijzen geschieden. Gewoonlijk ontstaan twee zware brokstukken plus twee of
drie losse neutronen. U236 kan bijvoorbeeld uiteenvallen in xenon-140 (54 protonen
en 86 neutronen) en strontium-93 (38 protonen en 55 neutronen), waarbij drie vrije
neutronen overschieten. Die 2 of 3 losse neutronen zijn essentieel voor de
kettingreactie. Zij kunnen ieder weer 2 of 3 U235-kernen tot splijting brengen, waarbij
nu 4 tot 9 neutronen vrijkomen, die opnieuw evenzovele U235-kernen kunnen splijten
en tevens 8 tot 27 neutronen vrijmaken, etc., etc. Dit geeft aanleiding tot snelle
lawine-vorming. Een andere wezenlijke eigenschap hebben we echter nog niet
vermeld. Het blijkt dat de totale massa van de twee brokstukken plus de losse

3) Waterstof met een neutron in de kern wordt zware waterstof genoemd; met zuurstof geeft
het zwaar water.

Streven. Jaargang 17

neutronen iets kleiner is dan de massa van de U236-kern, waaruit ze ontstaan. Dit z.g.
massa-defect houdt verband met het feit, dat de onderlinge binding van
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protonen en neutronen in de middelzware kernen als xenon en strontium sterker is
dan in de zeer zware kernen als uranium. Het massadefect bedraagt overigens in het
gunstigste geval slechts 20% van de massa van één neutron, en dus minder dan 0,1%
van de bij de splijting betrokken massa. De verloren-gegane massa komt vrij in de
vorm van energie, volgens de bekende formule van Einstein E = mc2, waarin E de
energie aanduidt, m de massa en c de lichtsnelheid (30 miljard cm per seconde).
Door de enorme waarde van c2 (9 gevolgd door 20 nullen) komt een zeer kleine
massa overeen met een geweldig grote energie. De energie die op deze wijze vrij
zou komen bij de volledige splijting van alle kernen van 1 gram U235 komt overeen
met de energie die vrijkomt bij de verbranding van 3 ton steenkool. Deze
gelijkwaardigheid van 1 gram uraan met 3 ton steenkool houdt de fascinerende belofte
in van de kernenergie. De splijting van de uraankern werd in december 1938 door
Otto Hahn en Fritz Strassmann in Berlijn ontdekt.
De twee wezenlijke elementen voor het vrijmaken van kernenergie zijn dus: de
lawine-achtige vorming van neutronen, en de reusachtige vrijkomende energie. Na
de sensatie, die de ontdekking van Hahn en Strassmann in de wereld van de fysica
bracht, waren echter nog vier jaar van ingespannen arbeid nodig, voor Fermi in
december 1942 de juiste vorm vond om de kettingreactie op gang te brengen èn in
de hand te houden. De laatste moeilijkheid, het in de hand houden van de
kettingreactie, is het gemakkelijkste in te zien. Immers als inderdaad de 2 of 3
neutronen die bij een splijting vrijkomen, ieder weer een nieuwe kernsplitsing
veroorzaken, leidt dit binnen een onderdeel van een seconde tot een
energieontwikkeling als we alleen nog maar kennen in de atoombom. Ofschoon deze
moeilijkheid dus zeer voor de hand ligt, bleek hij in de praktijk voorlopig nog geen
probleem te vormen; integendeel: er was zoveel neutronen-verlies, dat er niet eens
genoeg neutronen over bleven om de reactie op gang te houden, laat staan om een
explosie te veroorzaken. Dit verlies vindt plaats doordat een aantal neutronen het vat
met uranium verlaat of in de wanden wordt geabsorbeerd. Hiermee hangt het begrip
kritische massa samen. Men kan nl. eenvoudig inzien, dat naarmate de beschikbare
uranium-massa groter is, deze verliespost een relatief kleinere rol gaat spelen. Immers
als men de afmetingen van de uraan-voorraad verdubbelt, wordt de massa acht maal
zo groot (dus worden er ook acht maal zoveel neutronen geproduceerd), terwijl het
oppervlak waarlangs verlies optreedt, slechts vier maal zo groot wordt. Dus: hoe
kleiner de hoeveelheid uranium, hoe belangrijker het neutronenverlies. Er is daarom
een minimum-hoeveelheid uranium nodig om de ketting-reactie op gang te houden,
de z.g. kritische massa. Een tweede lek vormt het uranium-238. Op pag. 169 hebben
we al gezien, dat in natuurlijk uranium meer dan 99% uranium-238 voorkomt en
slechts 0,7% van het splijtbare uranium-235. Het leeuwendeel van de neutronen die
vrijkomen zal dus ingevangen worden in een uranium-238-kern. Deze kern valt niet
uiteen, maar kan wel via enkele tussenstappen in de tijd van een paar dagen veranderen
in plutonium-239. Dit plutonium is een zeer waardevolle stof, omdat het net als
uranium-235 als splijtstof voor een kettingreactie kan dienen. In eerste instantie moet
men echter de neutronen die door de 99,3% uranium-238 worden opgeslokt als
verloren beschouwen. Men kan dit enigszins verhelpen door te zorgen dat er een
hoger percentage uranium-235 aanwezig is, bijv. 1%, 10% of zelfs 90%; men spreekt
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dan van ‘verrijkt uranium’. Het verrijken van uranium is echter een moeizaam en
kostbaar proces. In Engeland en Frankrijk geeft men daarom meestal toch de voorkeur
aan natuurlijk uranium. In de V.S. worden echter energie-reactoren gebouwd die
werken met uranium dat 2 tot 3% uraan-235 bevat. De Amerikaanse Atomic Energy
Commission is praktisch de enige instantie die in staat is om verrijkt uranium op de
markt te brengen.
Het zal nu wel duidelijk zijn, dat het lawine-achtige verloop van de kettingreactie
niet zo'n vaart loopt. Immers van de neutronen, die niet door de wanden verdwijnen
draagt zelfs nog minder dan 1% bij tot de kettingreactie. Bij dergelijke verliezen
maken de 2 of 3 per kernsplitsing vrijkomende neutronen geen schijn van kans een
kettingreactie in stand te houden. En zelfs dit sombere beeld is nog veel te
optimistisch. Immers de weinige neutronen die wèl op een uraninum-235-kern botsen,
hebben bijna allemaal een veel te grote snelheid, gemiddeld een 10.000 km per
seconde. Daardoor schampen zij af langs de kern zonder ingevangen te worden, en
dus zonder een splijting te veroorzaken. En zò zij al frontaal op zo'n kern stoten, is
de botsing vaak zo heftig, dat er aan de achterkant van de kern prompt een neutron
wordt uitgestoten; dan hebben we dus nog geen uranium-236 en dus weer geen
kern-splitsing.
Fermi en de zijnen hadden dan ook aanvankelijk heel wat meer moeite met het op
gang brengen van de kettingreactie dan met het in de hand houden ervan. Eén van
de eerste problemen was het afremmen van de vrijgekomen neutronen, om zodoende
de kans op een effectieve botsing van een neutron met een uraan-235-kern te
vergroten. Het bleek dat met name in zwaar water en in zeer zuiver grafiet de
neutronen hun grote snelheid verliezen zonder zelf verloren te gaan. Men noemt deze
stoffen moderatoren. Zij vormen nog steeds een wezenlijk bestanddeel van de meeste
kernreactoren. Meestal probeert men de neutronen af te remmen tot de nog altijd
respectabele snelheid van ongeveer een halve km. per sec. Engeland en Frankrijk
gebruiken hiervoor voornamelijk grafiet als moderator, evenals Fermi bij de eerste
reactor in Chicago. Canada heeft een voorkeur voor zwaar water als moderator.
Als men de neutronen heeft afgeremd, krijgt men bovendien nog een tweede,
enorm groot, voordeel in de schoot geworpen. Het blijkt nl. dat uraan-238 (de 99,3%
van natuurlijke uranium, die neutronen opslokt zonder nieuwe te produceren) vooral
belangstelling heeft voor snelle neutronen. Dit is het gevolg van een z.g.
kern-resonantie, waardoor neutronen met een zeer bepaalde (in dit geval: hoge)
snelheid zeer sterk worden ingevangen in uraan-238-kernen. De moderator lost dus
twee problemen tegelijkertijd op: de kans op opname in een splijtbare U235-kern
wordt vergroot en de kans op absorptie in de niet-splijtbare U238-kern wordt aanzienlijk
verkleind. En hiermee ligt de weg naar de ketting-reactie in principe open: als men
een voldoend grote hoeveelheid uranium gebruikt bestaat de mogelijkheid, dat er
per kernsplijting meer dan één nuttig neutron vrijkomt.
De grote lijnen van de opbouw van een kernreactor liggen hiermee ook vast. In
een grote kubus van grafiet (c.q. zwaar water) met ribben van bijv. 5 of 8 meter
plaatst men een aantal staven of platen uranium (al of niet verrijkt). Elke rij
uraan-staven is echter nog van een volgende rij gescheiden door z.g. regulatoren of
regelstaven. Deze bestaan uit een materiaal dat zeer sterk neutronen absorbeert, bijv.
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cadmium worden opgeslorpt. Naarmate men echter de regelstaven verder naar buiten
trekt, neemt de neutronen-produktie toe. Via deze regelstaven kan men dus het proces
van de kernsplijting in de hand houden, waarmee ook de moeilijkheid van de controle
is opgelost.
Dat door splijting splijtstof verdwijnt en niet-splijtbare afvalstoffen ontstaan,
behoeft geen betoog. Er onstaat wel is waar ook splijtbaar plutonium-239, maar
slechts in kleine hoeveelheden, tenzij men bijzondere maatregelen treft, zoals in de
z.g. kweekreactoren. Na verloop van tijd wordt dus niet meer voldaan aan de eis van
een minimum-hoeveelheid splijtstof: men komt ònder de kritische massa. Bovendien
heeft de splijtstof die in de reactor aanwezig is, van de bestraling te lijden en wordt
‘vergiftigd’. Om deze twee redenen moet de splijtstof van tijd tot tijd verwisseld
worden, lang voordat de aanwezige splijtbare stoffen zijn uitgeput. Deze overgebleven
splijtstof kan worden gereinigd en opgewerkt, en is dan opnieuw bruikbaar. Overigens
vindt het verwisselen van de splijtstof maar enkele malen per jaar plaats, soms zelfs
minder dan eens per jaar. De in de inleiding genoemde reactor van Calder Hall werkte
bijv. in de afgelopen strenge winter in de maanden nov., dec., jan. en febr. gedurende
98% van de tijd op volle belasting, zonder dat het nodig was nieuwe splijtstof-ladingen
aan te brengen. Aanvoermoeilijkheden zijn dus niet te vergelijken met die van een
conventionele centrale.
In een volgend artikel hopen we enkele technische verwezenlijkingen van deze
fysische grondbeginselen onder de loep te nemen.
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Politiek Overzicht
Nederland
NA een ietwat onoverzichtelijke afwisseling van informateurs en formateurs is mr.
V. Marijnen er eindelijk in geslaagd een kabinet samen te stellen. Na de informatie
door prof. Romme en de mislukte poging van dr. de Kort werd op 28 juni door H.
Majesteit een informatie-opdracht verstrekt aan prof. Beel, die leidde tot het z.g.
akkoord van Wassenaar, waarin de te volgen gedragslijn werd vastgelegd voor een
vierpartijen-regering, steunende op de KVP, CHU, AR en VVD. De daaropvolgende
formatiepoging van prof. de Quay strandde voornamelijk op 2 punten. De formateur
was niet bereid als minister-president op te treden; hij wenste als zodanig prof. Zijlstra,
oud-minister van financiën, naar voren te schuiven, terwijl hij zelf - en dan nog als
concessie aan het in andere kringen levende verlangen - hoogstens bereid was als
vice-minister-president te fungeren; dit stuitte op verzet bij verschillende fracties,
waar men het onjuist vond, dat de leiding van het kabinet niet in handen zou komen
van de KVP, die met haar 50 zetels in de Tweede Kamer verreweg de grootste
regeringspartij vormt. Toen vervolgens de KVP'er mr. Marijnen, ex-minister van
landbouw, als minister-president was getipt, kwamen er moeilijkheden i.v.m. de
sociale paragraaf van het akkoord van Wassenaar te voorschijn; deze bleek de
goedkeuring van een deel der KVP-fractie niet te kunnen wegdragen; in onderling
beraad tussen de 4 fractie-voorzitters kwam men enigszins aan de wensen tegemoet,
waarop de KVP akkoord ging, al handhaafde dr. Veldkamp een deel van zijn
bezwaren. Bij de bespreking van de bezetting der verschillende departementen kwam
de sociale paragraaf echter weer aan de orde en zag prof. de Quay zich genoopt zijn
opdracht terug te geven. Op 16 juli ontving toen mr. Marijnen de opdracht van H.
Majesteit ‘een kabinet te vormen’, waarin hij op 24 juli geslaagd bleek te zijn. In een
verklaring voor de pers zei de minister-president, dat hij bij de vorming was uitgegaan
van het bovenvermelde akkoord van Wassenaar en dat de moeilijkheden waren
opgelost; dit laatste sloeg kennelijk op de sociale paragraaf, te meer daar dr. Veldkamp
in het kabinet zitting had genomen als minister van sociale zaken.
Twee en een halve maand na de verkiezingen voor de Tweede Kamer kon deze
de regeringsverklaring aanhoren, waarin werd verklaard, dat het woningbeleid
voorrang moest hebben boven alle andere kwesties; dat er maatregelen genomen
moesten worden om de toestanden voor de agrarische bevolking te verbeteren; dat
het kabinet geen beginselkwestie wenste te maken van de vraag betreffende
financiering van het sociale zekerheidsbeleid uit de algemene middelen, terwijl de
verhoging van de AOW tot een sociaal minimum voornaam werd geacht en
mededeling werd gedaan van de komende afschaffing van de inkomensgrens in de
Algemene kinderbijslagwet. De laatste punten uit de sociale paragraaf der
regeringsverklaring hebben bij de kabinetsformatie tot op het allerlaatste moment
moeilijkheden veroorzaakt. Er was vooral van de zijde van de PvdA nogal critiek op
de regeringsverklaring, maar prof. Vondeling
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bracht deze gematigd naar voren; natuurlijk vonden de regeringspartijen het
kabinetsprogramma over het algemeen aanvaardbaar.
Het was niet te verwachten, dat de regering bij de opening van de zitting van de
Staten Generaal op prinsjesdag veel nieuws in de Troonrede zou kunnen brengen.
Er waren echter op de derde dinsdag van september reeds enkele feiten, die wezen
op komende moeilijkheden voor de regering.
In mei van dit jaar waren het NVV en het Nederlands Katholiek Vakverbond
(NKV) - de gereorganiseerde KAB - op de proppen gekomen met een gezamelijk
actie-programma, waarin zij te kennen gaven te streven naar de mogelijkheid om per
onderneming naar boven af te wijken van de cao-lonen; naar een krachtige politiek
op de arbeidsmarkt, een minimumloon van f 2, - per uur, arbeidsverkorting,
vakantieverruiming, aandeel voor de arbeiders in de interne vermogensaanwas van
de onderneming en waarin zij verder nog een aantal wensen met betrekking tot de
sociale verzekeringen kenbaar maakten. Het CNV had een eigen actie-programma,
maar het NVV en het NKV hoopten, dat overeenstemming mogelijk zou blijken.
Beide vakbonden maakten dit programma bekend tijdens de besprekingen over de
kabinetsformatie, opdat de nieuwe regering zou weten welk standpunt er in
werknemerskringen werd ingenomen en er dus rekening mee zou kunnen houden.
Was hier reeds aangekondigd, dat het loonfront in beweging zou moeten komen,
dit gebeurde door de affaire der z.g. koppelbazen. In arbeidskringen bestond reeds
lang ontevredenheid over het feit, dat in hetzelfde bedrijf voor dezelfde
werkzaamheden verschillende lonen werden uitbetaald; een onderneming is gebonden
aan de cao-bepalingen, maar indien zij via tussenpersonen arbeiders verkrijgt kunnen
de via deze koppelbazen uitbetaalde lonen aanmerkelijk hoger liggen. Op 31 augustus
besloot de vakraad voor de metaalindustrie, waarin werkgevers en werknemers zitting
hebben, om hieraan een einde te maken door in de lopende cao een verbod op te
nemen om werk te laten verrichten door ‘vreemde’ werknemers. Hierop volgden
ernstige loonmoeilijkheden; men had verwacht, dat de uitsluiting van de koppelbazen
zou leiden tot een groter aanbod van arbeidskrachten via de normale kanalen, maar
dit bleek tegen te vallen. Toen de Ned. Dok en ScheepsbouwMij kort daarna aan
haar arbeiders buiten de cao om een bonus toezegde voor een bepaald project, werd
zij door haar werkgeversvakbond voor 4 maanden geschorst; de Amsterdamse
Droogdok Mij, die haar lonen eveneens buiten het cao om met 5% had verhoogd,
trad uit de metaalbond. Korte stakingen volgden eerst in de metaalindustrie, later
ook in enkele andere bedrijven; overal trok men van leer tegen de zwarte lonen en
men meende de oplossing gevonden te hebben door deze zwarte lonen wit te maken.
Dit alles geschiedde aanvankelijk buiten de drie vakcentrales om, maar toen de
beweging meer algemeen begon te worden achtten deze zich verplicht - en terecht om er zich mee te gaan bemoeien. Er kwamen toen meer concrete eisen voor de dag
w.o. een loonsverhoging van 8 á 10 procent; hiervan verwachtte men een vermindering
van de spanning op de arbeidsmarkt.
Bij dit alles menen wij enige kanttekeningen te moeten plaatsen. Allereerst een
van principiële aard; wat de ADM heeft gedaan is eigenlijk weinig anders dan het
eenzijdig verbreken van een gesloten overeenkomst; acht men dit nu geoorloofd, dan
zal men daarmee de waarde van elke overeenkomst aantasten en is eigenlijk dus elke
cao waardeloos geworden; de vakcentrales, die lang
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gevochten hebben om de arbeidsvoorwaarden in de cao veilig te stellen, moeten toch
enige moeite hebben met het goedkeuren van het optreden van de ADM. Het gaat
hier niet alleen om de vraag hoeveel er in het loonzakje komt - elke verhoging is
natuurlijk aangenaam -, het is een vraag van algemene maatschappelijke orde. Verder
zal een dergelijke drastische loonsverhoging zeker niet direct leiden tot ontspanning
op de arbeidsmarkt; op langere termijn genomen kan zij effect hebben, maar dan zou
wel eens kunnen blijken, dat men een kettingreactie heeft bewerkt, die men niet
gemakkelijk kan tegenhouden. Tengevolge van de hogere kostprijzen zullen de
prijzen van de eindproducten zeker stijgen; dit kan gevolgen hebben op de
binnenlandse markt en zal zeker onze concurrentie-positie op de buitenlandse markt
aantasten; tenzij men van plan is om voor dit hogere loon ook meer te produceren,
zou dit alles wel eens kunnen leiden tot een aanmerkelijke vermindering van
afzetmogelijkheden en tot werkloosheid. Door de eropvolgende prijsstijgingen zal
de reëele loonsverhoging veel geringer zijn dan de geldelijke; bij de omzetting van
zwarte lonen in witte zal er overigens voor een aantal wernemers helemaal geen
sprake zijn van een groter geldelijk loon, integendeel zullen de tot nu toe uitgekeerde
zwarte lonen nu in aanmerking komen voor loonbelasting enz. Dit wil niet zeggen,
dat de zwarte lonen zouden moeten blijven bestaan; zij vormen een sociaal kwaad;
ook niet dat de lonen niet aangepast zouden moeten worden; wel moeten de
vakcentrales verder kijken dan vandaag en ook terwijl zij de belangen van hun leden
verdedigen, rekening houden met het algemene belang. Dat de behartiging hiervan
de taak van de regering is, wil niet zeggen dat de partijen er geen rekening mee
moeten houden.
In het inmiddels binnen het kader van de Stichting van de Arbeid begonnen overleg
tussen werkgevers en werknemers hebben de drie vakcentrales nu hun eisen op tafel
gelegd. Deze behelzen voor 1964 de boven reeds genoemde loonsverhoging en 2
dagen langer vakantie; voor '63 een uitkering ineens van 2%, daar de gegeven
loonsverhoging van 2,7% voor dit jaar aan de voorzichtige kant blijkt te zijn geweest;
voor het overheidspersoneel moeten dienovereenkomstige maatregelen worden
genomen, terwijl uitkeringen krachtens diverse sociale wetten met ingang van 1
januari a.s. eveneens met genoemd percentage dienen te worden verhoogd. Tot een
akkoord kwam men niet, daar de werkgevers, alhoewel bereid een verhoging toe te
staan, in deze eisen een gevaar zien voor de Nederlandse welvaart. Bij dit overleg
was de regering als toehoorder aanwezig; zij stelde zich op het standpunt, dat het
georganiseerde bedrijfsleven in dezen de eerste verantwoordelijkheid draagt; zij is
wel van mening, dat er een loonsverhoging moet komen, maar wil dan een reëele
verhoging.
Deze afwachtende houding hield de regering nog vol bij het begin der algemene
politieke beschouwingen in de Tweede Kamer op 1 oktober. Het was te verwachten,
dat deze niet zozeer betrekking zouden hebben op de inhoud van de troonrede dan
wel op de ontwikkeling op loongebied. Prof. Vondeling, fractievoorzitter van de
PvdA, stelde kort en goed de regering verantwoordelijk voor de ontstane
moeilijkheden; hij vroeg onmiddellijke maatregelen, daar de studies van de Sociaal
Economische Raad te lang op zich zouden laten wachten. De verschillende
oppositiepartijen vielen de PvdA bij en de CPN maakte van de gelegenheid gebruik
om aan de PvdA een aandoenlijk aanbod tot samenwerking te doen, waarvan deze
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echter niet gediend bleek te zijn. De regeringspartijen zeiden begrip te hebben voor
de afwachtende houding van het kabinet.
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Dit was echter maar precies op tijd gezegd. Op 2 oktober verklaarde de
minister-president tot grote verwondering van allen, dat de regering zich genoodzaakt
zou zien om bij een ev. sterke stijging der lonen maatregelen te nemen tegen een als
gevolg daarvan optredende te sterke prijsstijging; zij achtte zich verplicht om zowel
de consumenten als de werknemers en de sociaal zwakkere groepen hiertegen te
beschermen en maakte nu reeds bekend welke maatregelen ev. in aanmerking zouden
komen om een overbesteding te voorkomen. Zij noemde daarbij allereerst een
temporisering van de investeringen door de overheid, waarbij een uitzondering
gemaakt werd voor de woningwetbouw; verder overwoog zij maatregelen om de
kredietverlening aan het bedrijfsleven in de hand te houden, waarvoor overleg met
het bankwezen zou worden gevoerd, een huurverhoging in 1964 en een verhoging
van enkele daarvoor geschikte indirecte belastingen. Daarnaast meende de regering,
dat pogingen moesten worden gedaan tot vergroten van het arbeidsaanbod door het
stimuleren van overwerk, inschakeling van de gehuwde vrouw in het arbeidsproces
en door het opnemen van 65-jarigen hierin door het scheppen van de mogelijkheid
van een uitgesteld, hoger ouderdomspensioen.
Alhoewel de regering voorzichtig sprak van ‘temporisering van investeringen’,
noemde prof. Vondeling het kind bij de naam: bestedingsbeperking, en riep daarmee
de herinnering op aan de jaren 1956/7, toen soortgelijke maatregelen een kettingreactie
opriepen, waardoor het hele bedrijfsleven ernstig werd getroffen. Hij zei respect te
hebben voor de moed van de regering om impopulaire maatregelen aan te kondigen,
maar beweerde tevens, dat zij zich nu mengt in de onderhandelingen tussen de partijen.
Hij diende een motie in, waarin werd gesteld, dat er een forse loonsverhoging moest
komen en dat de door de regering voorgestelde maatregelen niet geschikt waren om
het doel te bereiken. Deze motie werd met 79 tegen 46 stemmen verworpen.
Hiermee heeft het kabinet Marijnen het parlementaire debat gewonnen, maar het
zal nog een zware strijd hebben te voeren tegen de buiten-parlementaire oppositie.
De drie vakcentrales hebben reeds aangekondigd, dat zij nu hun eisen in de
onderhandelingen met de werkgevers hoger zullen moeten stellen, daar de
regeringsmaatregelen een deel van de loonsverhoging h.i. te niet zullen doen. Het
NVV weet zich hierbij gesteund door de parlementaire fractie van de PvdA, maar
zowel het NKV als het CNV zien zich geplaatst tegenover het feit, dat KVP, AR en
CHU in de Kamer de regering steunen. Prof. Vondeling in de Kamer en de
vakcentrales daarbuiten hebben de regering verweten met deze maatregelen invloed
uit te oefenen op het gesprek binnen de Stichting van de Arbeid; dat zal inderdaad
wel de bedoeling zijn; de regering wil o.i. de vakcentrales er aan herinneren, dat zij
bij hun eisen rekening moeten houden met het algemene belang en hen aan het
verstand brengen, dat anders de regering zich achteraf genoopt kan voelen ervoor te
zorgen, dat het algemeen belang praevaleert boven het groepsbelang; het lijkt ons
eleganter om dit vooraf te zeggen dan om er later mee te komen aandragen. Uit de
eerste reacties van de vakbonden bleek niet, dat men waardering had voor de
regeringshouding; integendeel sprak men over een op het spel zetten van het bestaan
van de Stichting van de Arbeid.
5 - 10 - '63
J. Oomes
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België
Het conflict tussen de regering en de geneesheren n.a.v. de nieuwe wetgeving op de
ziekteverzekering is niet opgelost en weegt van meet af aan op de parlementaire
bedrijvigheid die binnenkort hervat wordt. Het conflict vertoont verschillende
aspecten. Er is van de ene kant het technisch aspect van de nieuwe wet, dat nogal
ingewikkeld is en niet eens door alle betrokkenen volledig overzien en beoordeeld
kan worden. Van de andere kant is er een algemeen maatschappelijke en principiële
achtergrond, en ten slotte treden hier de specifieke problemen van het medisch corps
aan de dag in verband met zijn eigen sociale en beroepsmatige organisatie. Wat deze
laatste kwestie betreft - de beroepsorganisatie van de geneesheren en de wijze waarop
ze het wetgevend werk beïnvloeden - dient men rekening te houden met een
diepgaande evolutie van de positie van de arts in de maatschappij. In de 19e eeuwse
burgerlijke maatschappij had de arts zijn eigen plaats. Die tijd is lang voorbij, maar
aanvankelijk had de welvaartstaat zoals deze zich in België aftekende, met zijn ziekteen invaliditeitsverzekering, zijn technische en wetenschappelijke organisatie van een
gedemocratiseerde ziekenzorg, de positie van de geneesheer nog aanmerkelijk
verstevigd. Financieel een van de sterkste sociologische groepen, bedrijvig op een
terrein waar vraag en aanbod sterk in het voordeel van de arts uitvielen, ontwikkelde
de geneesherenstand zich in het teken van een sterk, maar dan toch onhoudbaar
geworden individualisme. Het resultaat was, in de onderhandelingen over de nieuwe
wet, een uiterst zwak optreden van het geneesherencorps als groep. Het is verdeeld
over verschillende beroepsverenigingen. Vele geneesheren waren tot voor kort bij
geen enkele beroepsvereniging aangesloten, nu zijn velen lid van verschillende
verenigingen tegelijk. De meesten hebben weinig contact met het politieke en sociale
leven. Geen groep van academici is zozeer vervreemd van de tegenwoordige politieke
terminologie. In die omstandigheden was het voor de overheid zeer moeilijk, geschikte
gesprekspartners te vinden die met kennis van zaken en met voldoende behendigheid
het medisch corps konden vertegenwoordigen. De taak van de enkele geschoolde
onderhandelaars werd bemoeilijkt door volkomen negatieve reacties van het corps.
Een oplossing is nog niet gevonden en het is weinig waarschijnlijk dat de regering
Lefèvre er definitief mee klaar komt. De plaats van de geneeskunde en van de
geneesheer in de moderne samenleving zal in de volgende jaren nog aanzienlijk
evolueren. Het geneeskundig corps is overigens geen homogene groep, maar heeft
uiteenlopende belangen. Ondertussen treedt een generatie jonge geneesheren aan,
die vaak een heel andere sociale en economische background hebben dan de meeste
artsen uit de burgerlijke tijd.
***
Verschillende politieke en para-politieke organisaties hebben een inwendige crisis
doorgemaakt die vermoedelijk haar weerslag zal hebben op de politieke bedrijvigheid
van de komende maanden.
De C.V.P. had een eindejaars-congres voorzien dat in het teken zou staan, dacht
men, van de grondwetsherziening en van de inwendige hervorming van de partij.
Dat er een verband bestaat tussen deze twee punten, is nogal evident, al zijn er tactici
die de twee afzonderlijk willen behandelen. Naar gelang de opvatting die een partij
heeft over de voorgenomen staatshervormingen en over
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het wezen en de werking van de staat, zal ook de partijorganisatie anders kunnen
opgevat worden.
Op een verrassende manier kwam in de eerste dagen van oktober het
hervormingsplan van de voorzitter van de C.V.P. in omloop, ten gevolge van een
indiscretie op een ogenblik dat dhr Vanden Boeynants in het buitenland verbleef.
Het is een typisch voorbeeld van een op zich onbelangrijk incident, dat echter meer
dan accidentele gevolgen kan hebben. Direct bleek namelijk dat het plan, in de sfeer
van wantrouwen en slecht humeur, gewekt door de manier waarop het aan het licht
was gekomen, op sterk verzet stuitte in invloedrijke kringen van de partij, zonder
dat men eigenlijk al een duidelijk idee had van de strekking van het plan.
Voor zover men het nu reeds kan beoordelen, streeft het hervormingsplan een
versteviging na van de partijleiding, door haar meer dan vroeger in staat te stellen
het leven van de plaatselijke en gewestelijke afdelingen te oriënteren en te
beïnvloeden. Dat komt dus neer op een grotere centralisatie van de partij. De
ervaringen sedert 1945 maken het begrijpelijk dat de verantwoordelijke centrale
partij-instanties voortaan meer gezag willen hebben op de verschillende niveaus van
het partijleven. Plaatselijke en gewestelijke invloeden hebben in het verleden een
gesloten en doelmatige actie en een duidelijke vertegenwoordiging van een politieke
doctrine, waartoe de grootste partij van het land in staat zou moeten zijn, soms in de
weg gestaan. Partij-organisatorisch was de C.V.P. zeer zwak. Had ze wel een
partij-organisatie in de zin die het woord in de moderne politiek heeft gekregen?
Hoe dhr Vanden Boeynants de Vlaams-Waalse betrekkingen in de C.V.P. wil
regelen is in zijn plan niet duidelijk. Het bevat tegenstrijdige elementen. Van de ene
kant voorziet het een grotere zelfstandigheid voor de Vlaamse en voor de Waalse
vleugel, en op cultureel gebied zou dit zelfs organisatorisch tot uiting komen. Maar
tegelijkertijd stelt de C.V.P.-voorzitter ook sterk centraliserende hervormingen voor.
Het debat zal moeten duidelijk maken hoe deze uiteenlopende elementen met elkaar
in evenwicht kunnen gebracht worden.
Het plan voorziet verder nog de oprichting van verschillende andere organen in
de partij, welke niet altijd beperkt blijven tot een louter adviserende taak. Ook
hiertegen is reeds scherp verzet gerezen. De C.V.P.-voorzitter schijnt geen vrede te
nemen met de positie die het Studiecentrum tot nog toe heeft ingenomen. Het heeft
niet alleen op leerstellig gebied en op het praktische wetgevende werk veel invloed
gehad, maar volgens sommigen heeft het ook op louter taktisch terrein zijn stempel
gedrukt op het politieke leven. Zonder een goed Studiecentrum is een moderne partij
niet meer denkbaar. Maar dhr. Vanden Boeynants wil de rol van het Centrum
misschien beperken tot het terrein van de partijdoctrine?
Wat er ook van zij, door de omstandigheden waarin het plan aan de openbaarheid
werd prijsgegeven - zonder voorbereiding, zonder aangepaste, gezaghebbende
commentaren en toelichtingen - zijn de positieve aspecten ervan onmiddellijk bedreigd
en is de sfeer niet gunstig voor de correctie van minder gelukkige elementen.
***
Terzelfdertijd maakte een kleine partij eveens een interne crisis door. De Volksunie
moest openlijk erkennen dat haar gezag door haar actiefste militanten niet meer
integraal aanvaard werd: de Vlaamse Militanten Orde, die in feite
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nooit een volledig geïntegreerd orgaan van de partij is geweest, werd verzocht haar
bedrijvigheid stop te zetten in afwachting van een volledige reorganisatie. Natuurlijk
heeft deze kwestie niet hetzelfde belang als de hervormingsplannen van de C.V.P.
Maar omdat de V.M.O. in ons politieke leven van vandaag een van de laatste
voorbeelden was van een op actie gerichte organisatie zoals er tussen de twee
wereldoorlogen in heel Europa ettelijke waren, is het conflict in de schoot van de
Volksunie toch wel zeer typisch.
Andermaal is gebleken dat een kleine, afzonderlijk georganiseerde groep, zoals
de V.M.O. militanten aantrekt met een werkkracht welke die van het gewone partijlid
ver overtreft. In die zin zou ook een grote partij het niet betreuren indien ze een
beroep kon doen op een strijdvaardige groep die gericht is op actie en propaganda
en die zich in een heel andere sfeer beweegt dan de ‘partijfunctionaris’. Maar zulk
een militantenorganisatie moet goed geleid en voortdurend gecontroleerd worden.
Daartoe is de leiding van de Volksunie blijkbaar niet in staat geweest. Omdat
dergelijke militantengroepen zich voortdurend op de rand van het geweld bewegen,
is bovendien een ethiek van de actie onmisbaar. Na de ervaringen met het
communisme, het nationaalsocialisme en het fascisme mocht men dat toch wel als
bekend veronderstellen. De Volksunie heeft in ieder geval duidelijk gemaakt dat ze
de weg niet wil opgaan die door sommige van haar actiefste leden werd gewenst.
Aangezien er in franssprekende kringen tekens zichtbaar geworden zijn die wijzen
in de richting van terrorisme en van gewapende aanslagen, in overweging genomen
dat, onder bepaalde voorwaarden, revolutionaire stakingsbewegingen in België steeds
tot de mogelijkheden blijven behoren, is het vraagstuk van de handhaving der
openbare orde nooit helemaal opgelost.
***
Ook het Vlaamse Actiecomité, dat reeds tweemaal een massale mars op Brussel heeft
georganiseerd en ongetwijfeld veel bijgedragen heeft tot de activering van de Vlaamse
Beweging, heeft een ernstige crisis gekend. Als er een derde massabetoging
plaatsheeft, zal het te Antwerpen zijn, maar verschillende van de aangesloten
verenigingen doen ditmaal niet mee. Formeel is het geschil ontstaan uit een
uiteenlopende beoordeling van het Federalisme. Daarnaast zal er ook wel van
verschillende kanten druk zijn uitgeoefend op de culturele organismen die tot nog
toe samenwerkten in het Actiecomité. Het is geen geheim dat de beroepspolitici en
sommige andere milieus het Aktiecomité niet in het hart droegen. De toekomst zal
uitmaken wat er zal overblijven van deze ‘pressure group’, die veel openlijker optrad
dan de meeste andere drukkingsgroepen en die met een elementaire organisatie grote
energieën bij de massa heeft kunnen oproepen. Een beslissend moment in de huidige
crisis is het feit geweest dat heel de Vlaamse dagbladpers zich tegen de initiatieven
van het Actiecomité heeft uitgesproken.
Wie een bron van Vlaams actievermogen drooglegt, zou minstens in staat moeten
zijn om een evenwaardige bron aan te boren. Of de tegenstrevers van het Vlaamse
Actiecomité dat wensen en ertoe in staat zijn, is vooralsnog even onduidelijk als de
troefkaarten die het Actiecomité nog in haar bezit heeft. Het thema ‘Federalisme’ is
door al die gebeurtenissen o.i. veeleer sterker op de voorgrond getreden dan voorheen.
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Hektor de Bruyne
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Forum
Het vierde eeuwfeest van het Concilie van Trente
Van 2 tot 6 september 1963 was het feest in Trente, een klein stadje aan de Adige
dat nu 54.000 inwoners telt, vier eeuwen geleden 15 à 20.000. Het ‘Trentse Comité
voor het vieren van het Concilie organiseerde samen met het ‘Pauselijk Comité voor
geschiedkundige Wetenschappen’ een grootse herdenking van het merkwaardigste
van alle concilies. Het congres telde ongeveer 200 deelnemers uit 17 landen,
waaronder enkele protestanten; er waren 13 Belgen, 6 Nederlanders (o.a. de
protestantse Prof. Bakhuizen van den Brink van Leiden) en een tiental
Noord-Amerikanen, waaronder drie vrouwelijke religieuzen.
Het congres had een luisterrijk verloop. Het werd plechtig geopend door Kard.
Giovanni Urbani, patriarch van Venetië, die een boodschap voorlas van de Paus, die
er zijn vreugde over uitsprak, dat bij het begin van zijn pontificaat en aan de
vooravond van de tweede sessie van Vaticanum II historici uit Europa en Amerika,
christenen van verscheidene richtingen, samen het Trentse concilie kwamen
bestuderen.
Een blijde verrassing bracht de sessie van de woensdagmorgen: een verrassing
omdat iets dergelijks vijf jaar geleden nog niet mogelijk ware geweest, en verheugend
omdat zij een duidelijke uiting was van de huidige oecumenische geest. Die morgen
sprak eerst de lutheraan Prof. Peter Meinhold van de universiteit van Kiel over de
aanwezigheid en de invloed van de protestanten gedurende de tweede periode van
het Concilie van Trente. Daarna vergeleek de anglicaan Prof. Thomas Parker van
Christ Church in Oxford de Trentse katholieke hervorming met de anglicaanse, zowel
op leerstellig als op administratief gebied. Het meest indruk maakte echter het feit
dat Kardinaal Bea, de ziel van de oecumenische beweging in de Kerk op onze dagen,
speciaal uit Rome was overgekomen om deze morgensessie, en alleen deze sessie,
voor te zitten. In zijn openingswoord zei hij o.m.: ‘De gedachte dat de internationale
wetenschap mee kan werken aan de eenheid van de Kerken krijgt hier op een
voorbeeldige wijze gestalte in deze studiebijeenkomst, waaraan geleerden van
verschillende richtingen deelnemen om het thema “het concilie van Trente en de
Trentse hervorming” wetenschappelijk uit te diepen; zij doen dit volgens strenge
criteria van wetenschappelijk onderzoek, buiten alle polemiek en apologie om. Van
zulk een bijeenkomst kan men een ernstige bijdrage verwachten om de misverstanden,
die in de vulgariserende literatuur zijn opgehoopt, uit de weg te ruimen’.
Het lijkt ons overbodig hier een opsomming te geven van de 19 voordrachten met
hun auteur. Wij kunnen volstaan met erop te wijzen, dat terwijl het Trentse concilie
ook leerstellige bepalingen en hervormingsdecreten heeft uitgevaardigd, het Trentse
congres, op een paar verslagen na, zich uitsluitend met de hervormingsdecreten heeft
ingelaten. Het thema van het congres was: ‘Het concilie van Trente en de Trentse
hervorming’. Enkele themata willen wij toch even belichten om de geest van het
congres te doen uitkomen.
1. Prof. James A. O'Donohoe van het St. John's Seminary van Boston (USA),
oud-student van de Leuvense universiteit, behandelde de Trentse wetgeving
betreffende de seminaries. Het mag wel enige verwondering wekken dat er vóór
Trente geen eigenlijke priesteropleiding bestond, wat niet wil zeggen dat de
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wijdelingen niet aan bepaalde morele en intellectuele eisen moesten voldoen. In de
eerste periode bepaalde het concilie dat er aan elke kathedrale school een speciale
professor in de Schrift moest worden benoemd. Toen de concilievaders zich vijftien
jaar later over hetzelfde probleem bogen, vonden ze de eerste bepalingen volstrekt
onvoldoende. Op verscheidene plaatsen in Europa voelden ijverige bisschoppen de
nood aan goed opgeleide priesters; de jezuïet Claude Le Jay, die in 1542-1545 in
Duitsland als pauselijk legaat rondreisde, stelde een
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concept op, dat enkele jaren later, in 1552, gestalte kreeg in het door Sint-Ignatius
opgerichte Germanicum; kardinaal Pole, die na de kroning van Mary Tudor tot
katholieke koningin van Engeland in 1553 daar als pauselijke legaat fungeerde,
werkte een seminarieplan uit; de beroemde dominicaan Pedro de Soto stelde een
formulier op met nadere bepalingen over seminaries. Aldus kon het concilie in de
laatste periode het uiterst belangrijke decreet Cum adolescentium aetas uitvaardigen
dat in de na-Trentse periode zo'n belangrijke rol heeft gespeeld. Het stelde de opleiding
van toekomstige priesters onder het toezicht van de bisschoppen en steunde
uitdrukkelijk de theologisch-pastorale opleiding en de geestelijke vorming.
2. Een tegenhanger van dit vooruitstrevend decreet vormde het op het verleden
gerichte decreet over de kloosterzusters. De Westvlaamse dominicaan Raym. Creytens
handelde over de Trentse hervorming van de vrouwenkloosters. Omstreeks 1300 had
Paus Bonifatius VIII aan alle kloosterzusters en monialen een strikte clausuur, een
streng slot, voorgeschreven: onder geen beding mochten ze hun klooster verlaten.
In de loop van de eeuwen waren er gaandeweg andere gewoonten ingeburgerd,
meestal met uitdrukkelijke goedkeuring van de paus of de bisschoppen: het gebeurde
meer dat slotzusters hun kloosters verlieten of wereldse bezoeken ontvingen, maar
er waren ook zusters van derde orden die aan ziekenverpleging of zelfs aan onderwijs
deden. In allerhaast decreteerden de concilievaders op 3 december 1563, in de
slotsessie die twee dagen duurde, dat voortaan alle kloosterzusters aan het strenge
slot onderworpen waren. Grote verslagenheid onder duizenden zusters, die bij hun
intrede in het klooster in de verste verte aan een dergelijk slot niet hadden gedacht,
met tal van psychologische, economisch-financiële en caritatieve problemen! Na het
concilie wist de Congregatie van het Concilie geen raad met dit decreet, totdat Pius
V besliste dat alle kloosterzusters, overeenkomstig de voorschriften van Bonifatius
VIII, tot de strenge clausuur gehouden waren en slechts in twee gevallen hun klooster
mochten verlaten: bij grote brand en bij een besmettelijke ziekte. Hiermee maakte
de Paus niet alleen een eind aan alle ingeslopen misbruiken, maar hij remde ook een
gelukkige evolutie af, die de kloosterzusters in de maatschappij steeds meer een
verdienstelijke rol liet spelen. Eeuwen zullen nodig zijn - en martelaressen als Mary
Ward! - om dit te bereiken, en nog op onze dagen leiden vele kloosterzusters van
actieve congregaties een te wereldvreemd leven.
3. Een derde en uiterst belangrijk thema is herhaaldelijk op het congres besproken.
De eerste van alle lezingen hield de beroemde universiteitsprofessor van Bonn, Hubert
Jedin, schrijver van de Geschichte des Konzils von Trient, over de residentieplicht
van de bisschoppen. In 1546-47 bespraken de concilievaders de nalatigheid van vele
bisschoppen betreffende het resideren in het eigen bisdom. Om slechts een paar
redenen te vermelden: de paus schonk nuntii en curieambtenaren vaak een bisdom
omwille van de inkomsten, en ook de koningen gebruikten meermalen bisschoppen
als legaten. In de zesde sessie, begin 1547, decreteerde het concilie dat
niet-residerende bisschoppen een deel of zelfs het geheel van hun inkomsten
verbeurden, naar gelang de duur van hun afwezigheid. Dat was gewoon een
strafmaatregel. Vijftien jaar later moesten de concilievaders erop terugkomen. Het
was immers gebleken dat het vorige decreet bijna niets had uitgehaald, en daarenboven
bepleitte een hele groep bisschoppen, vooral Spaanse, dat de bisschoppen bij goddelijk
recht tot resideren verplicht waren, en dat bijgevolg zelfs de paus geen dispensatie
kon verlenen. Deze stelling zou een vaste basis kunnen bieden voor overeenkomst
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met de Oosterse Kerken, waar de bisschoppen over een grote autonomie beschikken.
Over dit jus divinum, dit goddelijk recht, werd een jaar lang gedebatteerd. Diego
Laínez S.J., die in de eerste periode van het concilie pauselijk theoloog was geweest,
en in de derde periode als opvolger van Sint-Ignatius aan het hoofd van de
jezuïetenorde ook concilievader was geworden, nam een belangrijk aandeel in de
discussies.
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Op ons Trentse congres behandelde Mgr. Miguel Roca, president van het Kerkelijk
Instituut te Montserrat, aan de hand van nieuwe documenten, Laínez' opvattingen in
een afzonderlijk exposé. Met een logisch-scherpe distinctie beweerde Laínez dat de
bisschopswijding wel de potestas ordinis, de wijdingsmacht, verleent, maar niet de
rechtsmacht, daar deze van de paus komt. Andere Spaanse concilievaders beweerden
echter dat de bisschopswijding ook de jurisdictiemacht verleent, ofschoon in het
algemeen, en dat de paus alleen de ‘dienaar’ is in het aanwijzen van het bisdom. Vele
pausgezinden vreesden achter de stellingen van de oppositie een soort episcopalisme
en gallicanisme, wat te begrijpen is, gezien de historische omstandigheden, ofschoon
deze verdenking voor vele concilievaders zonder grond was. Om uit het slop te
geraken verdaagde de president Gonzaga het debat over het jus divinum naar een
latere sessie, waar over het priesterschap en het episcopaat als sacrament gehandeld
zou worden. Zo werd een disciplinaire kwestie nu een dogmatisch-ecclesiologisch
probleem. Intussen werd de ervaren diplomaat Morone president van het concilie.
Hij werkte een compromisformule uit, waarin te lezen stond dat de bisschoppen
onder zware zonde tot resideren verplicht waren en in geval van niet-residentie zware
straffen zouden oplopen, maar over jus divinum werd met geen woord gerept. Deze
compromis-oplossing voldeed geen der beide partijen, maar werd toch goedgekeurd.
Het gevolg is geweest dat dit decreet de ergste misbruiken heeft kunnen uitroeien,
en anderzijds dat het concilie over de diepste grond van het bisschopsambt geen
uitspraak heeft gedaan; de tijden waren niet rijp.
De slotzitting van het congres werd voorgezeten door Mgr. Alessandro Gottardi,
aartsbisschop van Trente. Met een echt Franse zin voor synthese trachtte Prof. Alph.
Dupront van de Sorbonne te Parijs enkele algemene conclusies te trekken. Hij
constateerde dat Trente een ‘société de clercs’, een maatschappij van clerici' tot stand
heeft gebracht, wat voordelen bood toen de scheiding van Kerk en Staat werd
doorgevoerd; onze tijd is het echter voorbehouden, de leken de hun toekomende
plaats in de Kerk te schenken. Trente was gelukkig geen ‘concile-éclair’, geen
‘bliksemconcilie’, en zo hebben belangrijke kwesties vijftien, achttien jaar kunnen
rijpen; wellicht is het wenselijk dat ook Vaticanum II de nodige tijd neemt. Trente
slingerde het anathema naar de ketters; nu is het oecumenisme de hoofdbekommernis
van Vaticanum II. Dhr. Dusini, voorzitter van het ‘Trents Comité voor het vieren
van het Concilie’, mocht in een rede tot de congressisten onder algemeen applaus
besluiten: ‘Laten wij hopen dat het vijfde eeuwfeest van het Concilie van Trente de
hereniging van alle christenen mag vieren’.
M. Dierickx S.J.

Boekbespreking
Godsdienst
Bea, Augustin Kardinal, Die Einheit der Christen. - Herder, Freiburg,
1963, 278 pp., geb. D.M. 19,80.
Deze verzameling van artikelen, toespraken en verklaringen van de kardinaal van
de éénheid, zoals men de auteur terecht mag noemen, biedt een uitstekende
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gelegenheid om de principes van het oecumenisme te overwegen en de vernieuwing
van de Kerk in haar bronnen te benaderen. De uitgave verschijnt tegelijk in
verschillende wereldtalen.
F. Bossuyt

Troisfontaines, Roger s.j., ‘Ik sterf niet...’, vert. A. Monshouwer. - Lannoo,
Tielt, 1963, 272 pp., ing. 92 F., geb. 118 F.
Een filosofie van dood en leven is goed op haar plaats in een reeks theologische
monografieën, die beogen het christelijk
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woord dichter bij de beleving te brengen. De warme toon van dit boek maakt het niet
enkel tot een getuigenis maar tevens tot een hoogstaand document van spiritualiteit
en pastorele liefde. Een vriend spreekt met u over het ontzagwekkend mysterie van
de dood. Aan de hand van een rijke fenomenlogie wordt aangetoond hoe het menselijk
leven in de evolutie van de kosmos feitelijk uit een reeks elkaar steeds weer
transcenderende geboorten bestaat. Zoals de geboorte uit de moederschoot de kleine
mens uit het prenatale donker in het licht van deze wereld brengt, zo brengt ook de
dood de sterfelijke mens in het onvergankelijk licht van de eeuwigheid. Deze laatste
overgang wordt evenwel niet meer passief voltrokken maar door de vrije, bewuste
persoon beleefd in de stervensakt, die hem voor de definitieve eindkeuze plaats:
eeuwige breuk of eeuwige verbondenheid met God. Men kan zich afvragen of deze
aanwijzingen van de fenomenologie meer dan een uiterst aannemelijke hypothese
vertegenwoordigen. Inderdaad we zouden haar nooit als echte werkelijkheid kunnen
beleven, indien Christus' dood en opstanding de menselijke hypothese niet vervingen
door de tastbaarheid van de goddelijke belofte. De oeroude zonde der mensheid heeft
immers het menselijk sterven met een waas van lijden, vertwijfeling en
uitzichtloosheid omhangen. In de verlossende genade van het christelijk doopsel
herwint de dood zijn authentieke dimensie: herschepping te zijn van een
geincarneerde, onverwoestbare persoon.
A. Poncelet

Gallati O.P., F.M., Wenn die Päpste sprechen. Das ordentliche Lehramt
des apostolischen Stuhles und die Zustimmung zu dessen Entscheidungen.
- Herder, Wien, 1960, 207 pp., D.M. 16.
In een zorgvuldig opgezette uiteenzetting geeft schr. hier een behandeling van een
zeer actueel onderwerp. Na eerst de grenzen van het gewone pauselijke leergezag te
hebben getrokken, onderzoekt schr. de verplichtende kracht van pauselijke decreten,
zowel van ieder afzonderlijk alsook van een leertraditie van de apostolische stoel.
Een tweede deel laat zien, waarin de zg. assensus religiosus bestaat. Het geheel is
vrij technisch en vraagt toch wel enige vertrouwdheid met de theologie. Eén punt
zouden we nog willen aanstippen: schrijver verdedigt, dat in geval van een serie
gelijkluidende decreten van meerdere pausen in zake geloof of zeden er van
onfeilbaarheid kan worden gesproken, zodat de uitdrukking valt: ‘das unfehlbare
ordentliche Lehramt des Papstes’ (92 ss.). Dit lijkt ons niet juist. Als deze serie
decreten geen steun vindt in een consensus van het wereldepiscopaat, zodat we
feitelijk te doen hebben met het gewone algemene leergezag van het wereldepiscopaat,
dat zich bij monde van zijn voorzitter constant uitspreekt voor een bepaalde beslissing,
dan zien we niet in, hoe een herhaling door meerdere pausen, zonder contact met het
wereldepiscopaat, tot onfeilbaarheid voert. Bovendien wekt dit verwarring, daar het
Vaticanum I de pauselijke onfeilbaarheid alleen definiëert voor het zg. buitengewone
leergezag, d.w.z. de paus is alleen dán onfeilbaar, wanneer hij in zake geloof of zeden
een definitieve uitspraak doet. Hetgeen niet wegneemt dat in encyclieken onfeilbare
geloofsoordelen kunnen voorkomen, maar dan als verwoording van wat in het
algemeen leergezag der Kerk leeft.
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J. Mulders

Biot, François, o.p., De la polémique au dialogue. I. L'Eglise face aux
chrétiens séparés (L'Eglise aux cent visages, 4). - Ed. du Cerf, Paris, 1963,
144 pp., ing. NF 3,90.
Wie zich vlug en degelijk wil oriënteren over de houding van de Kerk tegenover de
afgescheiden christenen, hetzij orthodoxen of protestanten, vindt hier een uitstekende
inleiding met uitgelezen documenten. Een ruime plaats wordt gegeven aan de actuele
situaties, waarin zowel de nog bestaande moeilijkheden als de gunstige en hoopvolle
vooruitzichten in het licht worden gesteld. We wensen deze nieuwe reeks L'Eglise
aux cent visages veel succes en hopen dat nog andere informatiebronnen zullen
volgen.
F. Bossuyt

Plas, M. van der, Dagboek van het Concilie. - N.V. Elsevier,
Amsterdam-Brussel, 1963, 180 pp., F. 145.
Kaiser, Robert, Inside the Council, The Story of Vatican II. - Burns &
Oates, Londen, 1963, 250 pp., 25. sh.
Over het Concilie werd reeds heel wat geschreven. Bij de priesters halen M. von
Galli en A. Wenger de prijs, M. van der Plas en R. Kaiser (Robert P. Piser) van Time
en Life Magazine bij de leken. Zij zijn uitstekend geïnformeerd. Kaiser weet uiteraard
nog wat meer. Hij woont in Rome als vaste correspondent voor Vaticaanse kwesties.
Zij schrijven erg vlot,
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met humor (de hunne en die van het Concilie) en Schwung. Er bestaat ook geen
twijfel, aan welke kant zij staan. Zij leven alles mede, zijn geëngageerd, zoals het
heet, en hebben partij gekozen voor de progressieven. De zg. conservatieven komen
praktisch niet aan het woord. Dit heeft voordelen en nadelen. Kortom prima
journalistieke arbeid en boeiend om te lezen. De Curie moet het nogal ontgelden,
vooral kard. Ottaviani. Dit biedt ongetwijfeld grote journalistieke voordelen. Iedereen
kan de situatie onmiddellijk vatten. Zoals in een Far West film weet de lezer vanaf
het begin wie de boze cowboy is. Conciliair gezien en historisch heeft dit wel nadelen.
Het probleem van de Curie is slechts een onderdeel van een grotere malaise die dieper
zit, en ook alle landen raakt. Men vergeet er ook bij dat de hele Kerk moet hervormd
worden. Wij zouden soms de moed moeten hebben ook onze eigen landgenoten
hieraan te herinneren. Zo wij nog steeds leven ‘en état de Concile’, blijven ook wij
verplicht tot een persoonlijk gewetensonderzoek.
P. Fransen

Roman, Faber, Het Vaticaan. Betekenis en ontwikkeling in heden en
verleden. Het tweede Vaticaans concilie. - Kruseman, Den Haag, 1962,
143 pp., 16 foto's.
In dit uit het Duits vertaald boek geeft de auteur een hele reeks wetenswaardigheden
over het Vaticaan, zoals de stichting en de ontwikkeling van de Vaticaanstaat, de
inrichting van de pauselijke Curie met de vele congregaties en andere diensten, de
Osservatore Romano, de Radio Vaticana, de pauselijke sterrenwacht, de Vaticaanse
bibliotheek en het Geheim Vaticaans Archief, enz., om te eindigen met enige gegevens
over het tweede Vaticaans concilie en wat een concilie in het algemeen is. Naast een
reeks exacte gegevens zijn er ook wel enkele onjuistheden: op bl. 72 lezen wij dat
de Ierse gezant op dit ogenblik ‘doyen’ (sic) is van het bij de H. Stoel geaccrediteerd
diplomatisch corps, terwijl het de Belgische ambassadeur Poswick is; niet alle 3074
studenten van de Gregoriana krijgen er ‘hun theologische opleiding’ (bl. 99),
aangezien er verscheidene faculteiten zijn; en op bl. 105-108 krijgen wij niets dan
lof te horen op de Osservatore Romano, terwijl Mgr. De Smedt, bisschop van Brugge,
op het tweede Vaticaans concilie zelf kritiek op deze officieuze krant van het Vaticaan
uitoefende. Maar nog eens, wie op korte tijd veel meestal betrouwbaar nieuws over
het Vaticaan wil lezen, neme dit boek ter hand.
M. Dierickx

Mertens, H., Voor altijd bij de Heer. - De Vroente, Kasterlee, 1962, 178
pp., ing. F. 80.
Positief en bijbels, zo zouden wij dit mooie boekje over de hemel willen
karakteriseren. Positief: de schrijver heeft het gelukkig niet nodig gevonden, het
geloof in de hemel te gaan verdedigen of ‘verontschuldigen’, als zouden wij ons
schamen, in de reële mogelijkheid van een totaal en bestendig geluk te geloven.
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Positief betekent dan ook: niet speculatief. Geen filosofische probleemstellingen en
ook nog geen theologische synthese. Schr. brengt hiervoor wel de nodige bouwstenen
aan. Uitdrukkelijk verwijst hij echter zo goed als uitsluitend naar de H. Schrift. Het
eeuwig geluk, waartoe wij door God geroepen en gemachtigd worden, werd ons in
eenvoudige maar sterke bewoordingen geopenbaard door het Woord Gods, door
Christus in zijn evangelie, en door de apostelen, die getuigenis hebben afgelegd van
een onverwoestbare hoop. Bijbelteksten, gegroepeerd rond de voornaamste
gezichtspunten, waaronder het mysterie van de hemel werd verkondigd, maken
nagenoeg heel de inhoud van dit werkje uit. Zij vormen een rijke bloemlezing,
toegelicht, niet door een geleerde commentaar, maar door fijnzinnige kanttekeningen,
die er kunnen toe bijdragen veel superstitieuze en onchristelijke (eigenlijk ook
onmenselijke) opvattingen over de hemel recht te zetten of uit te zuiveren. Deze
beschouwingen - blijkbaar een reeks geestelijke voordrachten - kunnen veel mensen
helpen, biddend dieper door te dringen tot de kern van hun geloof in de liefde van
God.
L. Van Bladel

Ware, Timothy, The Orthodox Church. (Pelican Books A 592). - Penguin
Books, z.p., 1963, 352 pp.
De nog geen 30 jaar oude schr., die in 1958 van de anglikaanse tot de orthodoxe kerk
overging, biedt in dit werkje in kort bestek een zeer bevredigend overzicht van deze
grootste der oosterse kerken. Het bevat twee delen: vooreerst de geschiedenis der
orthodoxe kerk vanaf het begin tot op onze dagen (met veel aandacht voor haar
lotgevallen achter het ijzeren gordijn en haar verspreiding in de westerse wereld),
en vervolgens een inleiding in de orthodoxe theologie en litur-
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gie. Hier vinden we een hoofdstuk over de orthodoxe kerk en de hereniging der
christenen. Schr. blijkt doorgaans uitstekend geïnformeerd en hij weet de auteurs
waarop hij steunt goed te gebruiken. Hij verstaat op verrassende wijze de kunst
beknopt te zijn en toch niet in waarheid-misvormende simplismen te vervallen. Wat
hij meedeelt maakt een verantwoorde en betrouwbare indruk. Als hij de orthodoxe
zienswijze uiteenzet door haar tegenover de katholieke of protestantse te stellen,
gebeurt dat niet uit een behoefte aan strijdlustige apologie maar eenvoudig ter
verduidelijking van de orthodoxe positie. De toon is doorgaans objectief en irenisch.
H. Jacobs

Meyendorff, J., Die orthodoxe Kirche gestern und heute. (Wort und
Antwort nr. 31). - Müller, Salzburg, 1963, 284 pp.
Dit is de Duitse vertaling van het in 1960 in Parijs verschenen L'Eglise orthodoxe
hier et aujourd'hui. Het geeft een historisch overzicht van de orthodoxe Kerk en een
schets van haar leer. Al is de voorstelling der feiten niet altijd objectief en zonder
vooroordelen, toch is het een der beste essays over dit onderwerp. De open houding
van de auteur wil er toe bijdragen de orthodoxe Kerk in het Westen bekend te maken
en de orthodoxen zelf gelegenheid tot bezinning te geven.
F. Bossuyt

Guillet, J., Jésus-Christ hier et aujourd'hui. - Desclée de Brouwer, Brugge,
1963, 268 pp., ing. F. 126.
De collectie Christus had in haar eerste nummers de voorkeur gegeven aan de
publikatie van waardevolle geestelijke documenten uit de Ignatiaanse spiritualiteit.
Thans komen actuele geestelijke schrijvers aan de beurt. In dit boekje bundelt schr.
een reeks beschouwingen bij de mysteries van Jezus' leven of bij grondaspecten van
ons religieus handelen. Door zijn bijbelse inspiratie, door de zuivere waardering van
de geestelijke waarden, zal dit werk bijzonder worden begeerd als aangepaste,
eigentijdse geestelijke lezing.
J. De Gendt

Filosofie
Kockelmans, SS. CC., Dr. A., Phaenomenologie en natuurwetenschap.
Een inleiding in de wijsbegeerte der natuurwetenschappen. - De Erven
F. Bohn N.V., Haarlem, 1962, 280 pp., geb. f 15,-.
Steunend op vele voorstudies wil Dr. Kockelmans in dit werk de verhouding
fenomenologie en natuurwetenschap nader bepalen door niet slechts de natuurkundige
instelling maar ook het intentionele correlaat, dat de fysicus in zijn
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wetenschapsbeoefening intendeert, analyserend te beschouwen en te beschrijven.
Op deze wijze is een boek tot stand gekomen dat uitmunt door zijn inzichtelijke
bouw, evenwichtige aanpak en bijna skrupuleuze documentatie. De auteur tekent
allereerst enige hoofdlijnen van het fenomenologisch denken: methode, intentionaliteit
en verhouding tot de wetenschap; vervolgens analyseert hij de relativiteitstheorie en
de quantummechanica; tenslotte rondt hij zijn beschouwingen af met een hernemen
van het thema natuurwetenschap-wijsbegeerte. Fysici mogen beoordelen in hoeverre
zij zichzelf en hun intenties herkennen in de beschrijving die de auteur ervan geeft;
hier slechts een waarderend, en dus kritisch, woord over het grondprobleem van dit
boek. Karakteristiek voor menig fenomenoloog is zijn afwijzing van positivisme,
scientisme etc. Hoe juist ook, bij overtrekking leidt deze resolute afwijzing
gemakkelijk tot een isolering van wetenschap en wijsbegeerte. Zij zijn inderdaad
radicaal onderscheiden, maar hier spreken over een ‘onoverbrugbare kloof’ dreigt
o.i. elke oplossing te torpederen. Bij het probleem mens - wereld wil de fenomenoloog
terecht niets weten van een abstrakte toeschouwer en een losse, onafhankelijke wereld;
hij vindt het antwoord in zijn grondintuïtie, de intentionaliteit. Het is daarom jammer
dat bij de verhouding wijsbegeerte - wetenschap deze vruchtbare grondintuïtie nog
te weinig aan bod komt. De auteur erkent zelf de moeilijkheden die zijn opvatting
aankleven, en die voorlopig nog het zicht op een juiste wisselwerking belemmeren.
Dit neemt niet weg, dat deze samenvattende studie van Dr. Kockelmans in menig
opzicht een kostbare bijdrage betekent tot de ontrafeling van een lastig vraagstuk.
Hij is er wellicht nog niet in geslaagd de fenomenoloog en de wetenschapsmens
samen te brengen aan de ronde tafel; maar minstens heeft hij de mogelijkheid
geschapen voor een preliminaire ontmoeting.
H. van der Lee

Ong S.J., Walter J. (e.a.), Darwin's vision and Christian perspectives. The Macmillan Company, New York/London, 1961, 145 pp., 28 sh.
Het eeuwfeest van Darwin's ‘The origin
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of species’ heeft vele herinneringspennen in beweging gebracht. Van zijn vele
collega's onderscheidt deze bundel zich door zijn beperkte omvang, zijn katholieke
signatuur en de geschakeerdheid van zijn bijdragen.
Na honderd jaar blijken Darwin's ideeën op biologisch terrein te culmineren in
het neodarwinisme, al blijft een gedecideerde minderheid afzijdig (Wolsky). De
invloed van de evolutiegedachte wordt nagegaan bij een aantal angelsaksische
filosofen en bij Henry Bergson (Collins). Van de theologische bijdrage moet helaas
gezegd worden, dat deze niet verder komt dan enige concordistische tekstinterpretaties
van het Genesisverhaal (Gleason). Volgt een beschouwing van de darwinistische
doorwerking op sociaal-economisch terrein, althans voor zover dit betrekking heeft
op de USA van rond de eeuwwisseling (Hopkins), terwijl tenslotte de redacteur zelf
(Ong) zorgt voor een cultuurhistorische afronding: een interessante benadering van
het thema lineaire ontwikkeling versus cyclische repetitie. - De eerste en de laatste
bijdrage beantwoorden o.i. het best aan de opzet van deze bundel.
H. van der Lee

Janssen, Mgr. A., Het Staatsgezag. - Davidsfonds, Leuven, 1963, 283 pp.,
ing. F 86, geb. F 116 (leden: F 43 en 58).
Een vlotte, overzichtelijke uiteenzetting wordt ons gegeven van enkele grote thema's
uit de staatsfilosofie zoals deze door katholieke moraaltheologen meestal behandeld
wordt: over de noodzakelijkheid, de oorsprong, de zending, de vormen van het
staatsgezag. Verder, over de gewetensplicht inzake burgerlijke wetten; tenslotte, de
klassieke leer omtrent verzet en revolutie.
F. Van Neste

Berg, Prof. Dr. I.J.M. van den, Beginselen der logica. H. Nelissen Bilthoven.
1963 derde druk, 132 pp., f 5,90 en f 4,90.
Het feit dat een boek over de logica binnen goed drie jaren een derde editie beleeft,
pleit voldoende voor zijn degelijkheid. Het werk bepaalt zich in hoofdzaak tot een
bondige heldere uiteenzetting van de beginselen der zgn. klassieke logica.
Herhaaldelijk evenwel worden ook de methodes en resultaten der moderne
geformaliseerde logica gereleveerd en naar verdere literatuur daarover verwezen.
E. Huffer

Pedagogie
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Parreren, Dr. C. van, Psychologie van het leren. Tweede deel: Actualisering
van leerresultaten. - Van Loghum Slaterus, Arnhem; W. de Haan, Zeist,
1962, 205 pp., f 10,90.
Nadat de auteur, zoals in het eerste deel van zijn boek, in het begin van dit boek de
theorie van het leren heeft ontwikkeld aan de hand van elders uitgevoerde
experimenten, geeft hij in de verdere hoofdstukken een zeer interessante uiteenzetting
over proeven die onder zijn leiding in het Psychologisch Laboratorium van de
Amsterdamse Universiteit werden uitgevoerd voor de ontwikkeling van de
‘systeemtheorie’. In deze theorie worden transferverschijnselen en de actualisering
van leerresultaten in het algemeen als thema gesteld. De doorbreking van al te simpele
behavioristische opvattingen maakt dit werk tot een waardevolle bijdrage voor de
psychologie van het leren.
J. Kijm

Burmeister, E., De groepsleider in de inrichting. - Van Loghum Slaterus,
Arnhem, 1962, 208 pp., f 8,90.
Een eenvoudig geschreven overzicht van hetgeen de taak van een groepsleider
meebrengt. De schrijfster kent de praktijk grondig en wat zij hierover te zeggen heeft
is geladen met begrip voor kinderen en echte opvoedingswijsheid. De titels der
hoofdstukken maken terstond duidelijk, dat hier de gewone werkelijkheid van iedere
dag ter sprake komt. Enkele van deze titels zijn: waar de kinderen wonen; wat de
kinderen eten; het belang van spelen; huisdieren. Haar opvatting over de scheiding
van jongens en meisjes wordt niet algemeen gedeeld, maar verreweg het meeste van
hetgeen zij te bieden heeft zal de warme instemming kunnen krijgen van hen die in
inrichtingen werken.
J. Kijm

Mens en Medemens Serie
Lamprecht, H., Exploitatie van de teenager. - Uitg, Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 1963, 141 pp., f 3,25.
De gedragingen en belangstellingen van teenagers worden in dit boekje in verband
gebracht met beïnvloedingsfactoren die zeker nauwgezette aandacht eisen van
verantwoordelijke instanties. Het gaat hier om het gebruik van de grote groep
teenagers als markt voor luxe-artikelen,
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speciale kleding en amusement. Het boekje is een waarschuwing voor de gevaren
van een commerciële exploitatie der jeugdigen.
J. Kijm

Bernard-Von Lutitz, Marieluise, Mijn dochter - de teenager. - Pax, Den
Haag, 1963, 116 pp., f 5,90.
Op een onderhoudende manier weet schr. ons in groot optimisme een aantal situaties
te laten meemaken, waarin de teenager-dochter snel afwisselend himmelhoch
jauchzend en zum Tode betrübt is. Niet diepzinnig geeft ze toch blijk van een heel
verstandige houding. Een vlot schetsje, maar vaak raak getroffen.
R.S.

Economie
Rostow, W.W., De vijf fasen van economische groei. - Aula-Boeken,
Utrecht-Antwerpen, 1963, 254 pp.
De schrijver van dit boek is beroemd geworden door een artikel in de Economic
Journal van 1956: ‘The Take-off into Self-sustained Growth’. Hierin betoogt hij, dat
in de meest uiteenlopende landen het op gang komen van het zichzelf versterkende
proces van de economische ontwikkeling in een betrekkelijk korte periode van
ongeveer twintig jaar is geschied. Hieraan zijn echter twee lange perioden vooraf
gegaan, de fase van de traditionele maatschappij en de fase van voorbereiding waarin
het vliegtuig van de vooruitgang als het ware grondsnelheid krijgt, die nodig is om
los te komen (take-off). In het boek, waarvan de Aula-reeks ons nu de vertaling geeft,
heeft Rostow verder gekeken. Hij ziet na de take-off een periode waarin de industriële
economie tot volle wasdom komt en daarna een periode, die getypeerd wordt door
de massaconsumptie. Dit boek wil geen economische theorie geven, maar een theorie
van de economische geschiedenis. Het doet een beetje denken aan Toynbee en heeft
met het werk van deze auteur gemeen, dat het wagenwijd openstaat voor de kritiek
van de historici: Rostow gaat willekeurig te werk, generaliseert op onverantwoorde
wijze, zijn cijfermateriaal is onvoldoende. Ook zijn economische theorie, voorzover
aanwezig, is niet onaanvechtbaar. En toch is het een zeer lezenswaardig boek, dat
juist door zijn ruige generalisaties meer inzicht geeft dan nauwkeurig maar
pietepeuterig detailwerk. Toch bestaat het gevaar dat de lezer, ondanks de modaliteiten
waarmee Rostow zijn beweringen omringt, een te simplistische en daardoor te
optimistische indruk krijgt van het groeiproces in de ontwikkelingslanden van onze
tijd. Rostow wil echter veel meer doen dan een analyse geven van de economische
groei, hij wil ook de relatie verklaren tussen economische groei en nationalisme en
oorlog en zelfs wil hij een alternatief geven voor Marx' theorie van de moderne
geschiedenis. (Is de ondertitel ‘a non-communist manifesto’ enkel om redenen van
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verkoopbaarheid weggevallen in de vertaling?) Het communisme van Lenin, waarbij
een kleine minderheid de greep naar de macht doet om sociale en economische
hervormingen door te voeren is volgens Rostow niet meer dan een ziekte van de
overgangstijd, waarvoor de ontwikkelingslanden echter bijzonder vatbaar zijn.
Naarmate de welvaart groter wordt zal het communisme minder kans krijgen. Daarom
pleit de auteur ook voor uitgebreide hulp aan de landen, die nog in de kritieke fase
van hun ontwikkeling zijn. Bij het oorspronkelijke vergeleken is de Nederlandse
tekst wat vlak. Maar hoe wil men take-off anders vertalen als door ‘start’ hoewel
daarmee alle aardigheid van de uitdrukking af is.
L.H. Janssen

Dillard Dudley, Het economisch stelsel van Keynes; de theorie van een
monetaire economie. - C. de Boer Jr./Paul Brand, Hilversum, 1962,
sterrenserie nr. 1, 272 pp., f 7,50.
Het is verheugend, dat de werken van de grote economische denkers in steeds bredere
kring kunnen doordringen, doordat zij in het Nederlands worden vertaald. Zo is het
bekende boek van de Amerikaanse hoogleraar Dudley Dillard over het economisch
stelsel van Keynes in het Nederlands verschenen. Het is een geslaagde poging om
Keynes' theorieën, die in zijn belangrijkste werk: ‘The general theory of employment,
intrest and money’ (1936) vervat liggen, op een eenvoudige wijze uiteen te zetten
en er de concrete betekenis van duidelijk te maken. Schr. toont op duidelijke wijze
aan, welke enorme betekenis Keynes voor de economische wetenschap en voor de
economische politiek gehad heeft. Schr. houdt in zijn boek vast aan de vijf
fundamentele ideeën van Keynes: de werkgelegenheid, de omloopsnelheid en de rol
van het geld, de relatie tussen intrest en geld, de betekenis van investeringen en de
onzekere
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toekomst. Schr. maakt de practische betekenis van deze grondbegrippen op een
bevattelijke wijze duidelijk voor de lezer. Enige kennis van economische theorieën
is wel nodig om het boek van Dillard met begrip te kunnen lezen. Met de vertaling
van het boek van Dudley Dillard hebben de uitgevers van de sterrenserie een goede
start gemaakt. Wij hopen, dat dit goede begin zich verder zal continueren.
G. Deelen

Politiek
Kasnatschejev, Alexander, Wegweiser nach Westen. Erlebnisse eines
Sowjetdiplomaten. - Verlag Wirtschaft und Politik, Köln, 279 pp.
Op dit boek zou het Duitse woord ‘eine Fundgrube’ prachtig toepasselijk zijn. Het
geeft een degelijke en revelerende beschrijving van het leven en de opleiding van de
sovjetdiplomaten en van het dagelijkse werk in een Russische legatie. Vooral het
taalonderricht voor de diplomaten is belangwekkend. Tevens belicht de auteur een
nieuw aspect van de verhoudingen tussen Moskou en Peking, n.l. hun politiek t.o.v.
Z.O. Azië, en spreekt hij uitdrukkelijk over de rol gespeeld door de Russische geheime
diensten. Hij laat echter ook enkele vragen onbeantwoord. De afgeslotenheid van de
Sovjetdiplomaten laat hen praktisch niet toe contact te nemen met de volkeren van
Afrika en Azië en toch is er vaak meer goodwill tegenover de Sowjetunie dan
tegenover het Westen. Zou het niet interessant geweest zijn, ook dit aspect te belichten,
temeer daar de auteur als lid van de geheime dienst toch meer documenten en
gegevens te verwerken kreeg en deze realistischer leerde te beoordelen dan de
doornsnee Sovjetdiplomaat. Alles bij elkaar echter een heel belangrijk boek.
A. Van Peteghem

Schenk, Fritz, Im Vorzimmer der Diktatur. 12 Jahre Pankow. Kiepenheuer & Witsch, Köln, 1962, 412 pp.
Een paar jaren geleden verscheen een opzienbarend boek over het leven van een
partij-protégé: Wolfgang Leonhards Die Revolution entlässt ihre Kinder. Het vertelde
de levensloop van een jonge Duitser, eerst in Rusland, daarna lid van Ullbrichts groep
in het Duitsland van na de tweede wereldoorlog. Leonhard verliet de Oostzone echter
in 1949. Het boek van Schenk kan nu als een aanvulling beschouwd worden. Het
geeft ook het levensbericht van een jonge Duitser, die opgegroeid is in de SPD en
overging tot de SED. Hij wordt door de partij opgeleid in het grafisch bedrijf, maar
komt tenslotte terecht in de plancommissie. Schr. geeft daarbij een schitterend
overzicht van de organisatie en de werking van de plancommissie in de DDR, waarvan
men mag aannemen dat ze op gelijke wijze werkt in de andere landen van
Oost-Europa. Tevens krijgen we een beter inzicht in de afhankelijkheid van
sattelliet-staten tegenover de Sovjet-Unie en in de rol van verschillende personen
die in de Oostzone belangrijk zijn geweest.

Streven. Jaargang 17

A. Van Peteghem

Nollau, Günther, Zerfall des Weltkommunismus - Einheit oder
Polyzentrismus. - Kiepenheurer und Witsch, Köln, 1963, 154 pp.
In 1959 verscheen van dezelfde auteur een merkwaardig boek onder de titel: Die
Internationale, een degelijke studie van het internationalisme als verschijningsvorm
van het communisme. Nu heeft de auteur dit onderwerp weer opgenomen, op enkele
aspecten gaat hij dieper in of vult hij aan. Het communisme vormt geen eenheid meer
met Moskou als centrum, maar er bestaan verschillende centra als kernen, waar rond
zich de satellieten groeperen. In feite behandelt deze studie het probleem van de
eigen weg naar het communisme. Natuurlijk wordt daarbij een grote plaats ingeruimd
aan het conflict tussen Moskou en Peking. Schr. waagt zich niet aan sensationele
onthullingen. Daarvoor is hij te wetenschappelijk gericht. Een degelijk boek. Jammer
dat een bibliografie ontbreekt.
A. Van Peteghem

Schubert, Günther, Anfänge national-sozialistischer Aussenpolitik. Verlag Wirtschaft und Politik, Köln, 1963, 252 pp.
Schr. stelt een onderzoek in naar de uitgangsstellingen van de nationaal-socialistische
buitenlandse politiek. Hij gaat terug naar de periode van 1919 tot 1923, de tijd waarin
het nationaal-socialisme in zijn theoretische inhoud werd gevormd. De hoofdstukken
handelen over: de algemene principes van de buitenlandse politiek in 1919-1923; de
doelstellingen van de buitenlandse politiek; de leidende figuren
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w.o. Rosenberg en Lüdecke; de buitenlandse financiële steun aan Hitler; Rosenbergs
greep naar de Wilhelmstrasse. De studie steunt op een uitgebreide gepubliceerde en
onuitgegeven literatuur. Ze verdient een goede plaats in de rij van degelijke studies
die de laatste jaren verschenen over het nationaal-socialisme.
A. Van Peteghem

Paechter, Heinz, Chruschtschow, Kennedy, Castro. Die Oktoberkrise
1962 und ihre Folge. - Kiepenheuer und Witsch, Köln, 1963, 208 pp., ing.
D.M. 12,80.
Nooit zijn de V.S. zo dicht bij de oorlog geweest als verleden jaar gedurende de
oktobercrisis rond Cuba. Schr. heeft als correspondent van de Deutsche Zeitung deze
spannende dagen beleefd in New-York en kon zich goed inleven in de atmosfeer die
er daar toen heerste. Hij bespreekt nu de historische gebeurtenissen van de twee
spannende weken, en brengt daarbij heelwat onbekende details naar voren. Het tweede
deel bevat een nabeschouwing: portretschetsen van Kennedy, Castro, Chroestsjew
en U Thant, en een studie van de coëxistentie-leer van het Sovjetblok. Dit tweede
deel is zeer voorzichtig te hanteren: deze notities zijn slechts voorlopig en moeten
later door de geschiedenis opnieuw doorgedacht worden. Het derde deel tenslotte
bevat documenten rond de gebeurtenissen en betreffende de Amerikaanse hegemonie
over hun continent.
A. Van Peteghem

Das Ende einer Utopie. Eine Dokumentation im zweigeteilten Deutschland.
Hrg. H. Krüger. - Walter-Verlag, Olten, 1963, 234 pp., D.M. 8,80.
Tien communisten, op zoek naar het sociale ideaal, geestdriftig meewerkend aan de
opbouw van de DDR, thans allen ontkomen naar de Bondsrepubliek, delen hier
onverbloemd-pijnlijk mee wat hen ertoe aanzette naar het westen (dat evenmin aan
hun nog steeds gehandhaafde ideaal beantwoordt) uit te wijken. Deze bloemlezing
van persoonlijke gewetenscrisissen daalt niet af tot ressentiment of platte
ontgoocheling, maar zoekt naar redenen (zowel bij de betroffenen als bij het
ontvluchte systeem) die telkens samenvallen met geestelijke motieven. De inleider
Horst Krüger poogt deze stamelende biechten onder één noemer te brengen. Verplichte
lectuur voor ieder bewust mens.
C. Tindemans

Geschiedenis
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Wiesner, Joseph, Die Thraker. - Urban Bücher No. 41. W. Kohlhammer
Verlag, Stuttgart (imp. J. Meulenhoff, Amsterdam), 1963, 256 pp., D.M.
7.20, f 5,45.
De schrijver, een uitstekend kenner van de oudste europese en voor-aziatische
geschiedenis, heeft met grote kennis en nauwgezetheid alles bijeengebracht wat in
allerlei bronnen over de Thraciërs te vinden was. Dit verdwenen volk ontleent zijn
belang niet in de laatste plaats aan de grote invloed die het in de loop der eeuwen op
de Grieken heeft gehad. Het resultaat van Wiesner's uitstekende arbeid is meer een
repertorium van wetenswaardigheden dan een ook voor nietvakgenoten boeiend
leesboek geworden. Daarmee is geen tekort geconstateerd dat aan de schrijver te
wijten zou zijn: onze kennis over de Thraciërs is nu eenmaal even beperkt als
fragmentarisch. In een boek als dit, dat meer geëigend is om bestudeerd of
geconsulteerd dan om achtereen gelezen te worden, hadden overigens een of meer
registers niet mogen ontbreken.
G. Wijdeveld

Wereldgeschiedenis o.r.v. Prof. Dr. C.D.J. Brandt en Prof. Dr. H. van
Werveke, in tien delen, vierde druk. Deel I. - De Haan, Zeist;
Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1963, 243 pp., 10 krtn., 96 zwarte en
8 kleuren-buitentekstplaten, geb. tot 10 november 1963 375 F per deel,
daarna 425 F.
De bekende Nederlandse Wereldgeschiedenis waarvan de eerste druk verscheen o.r.v.
Dr. J.W. Berckelbach van der Sprenkel, Dr, C.D.J. Brandt en Prof. Dr. F.L. Ganshof,
verschijnt nu, tien jaar na de derde druk, in een vierde druk. In tegenstelling met de
vorige druk, die zes delen omvatte, zal deze druk tien delen tellen. De tekst is niet
volledig herschreven, maar slechts hier en daar bijgewerkt, waar geschiedkundige
opzoekingen tot nieuwe opvattingen waren gekomen. De illustratie integendeel is
volledig ontleend aan onlangs verschenen werken en brengt tal van onbekende beelden
en bouwwerken. - Dit eerste deel geeft een kort overzicht van amper vijf bladzijden
over de voorgeschiedenis, wat, gezien de sinds enkele jaren enorm toegenomen
belangstelling voor de prehistorie, zeer te betreuren is; ook de hypothetische

Streven. Jaargang 17

190
kaart van de verspreiding van de mensheid van Centraal-Azië uit, die dateert uit
1907, beantwoord niet meer aan de huidige stand van de wetenschap. Zoals in de
vorige druk zijn de hoofdstukken over Zuid-Azië, China, Japan en de oude culturen
van Midden- en Zuid-Amerika tamelijk uitgebreid. In het hoofdstuk over Japan wordt
slechts de eerste vervolging van de christenen, waarin drie jezuïeten en zes
franciscanen werden gedood, aangehaald, en met geen woord gerept over de vreselijke
kerkvervolgingen van de 17e eeuw, die de bloeiende Kerk van Japan volledig, op
enkele honderden bergbewoners na, vernietigde. De platen brengen een interessante
aanvulling bij de tekst, des te meer daar zij goed gekozen zijn, en ook goed
gereproduceerd. De kaarten voldoen niet meer aan de huidige eisen van cartografie
en zijn verward; indien men in de volgende delen een raster op zee legde, zou dit
reeds onmiddellijk een hele verbetering betekenen. Overigens leest de tekst
aangenaam, en is ook doorgaans betrouwbaar. Nu de afstanden zijn weggevallen en
de wereld één is geworden, kan dit eerste deel ons de historische achtergrond tonen
van pas opgekomen grote volkeren.
M. Dierickx

Nicolson, Harold, De eeuw der rede, figuren uit de 18e eeuw flitsend
belicht, (Natuur en Cultuur, extra deel). - Leiden, Sijthoff, 1963, 393 pp.,
f 9,90 en f 8,90.
Saint Simon, Pierre Bayle, Lodewijk XIV, Peter de Grote, Voltaire, Frederik de
Grote, Catharina van Rusland, Jacob Addison, Jonathan Swift, Franklin, Horace
Walpole, de Encyclopedisten, Lodewijk XV, Casanova, de graaf de S. Germain,
Cagliostro, Samuel Johnson, Thomas Paine, John Wesley en J.J. Rousseau zijn allen
figuren, die de 18e eeuw in een of ander naar voren springend facet karakteriseren.
En van ieder van deze mannen en vrouwen heeft schr. een portret geschilderd, waarin
hun plaats in de grote wereldgeschiedenis of vaak ook in de ‘petite histoire’ scherp
uitsteekt. En door dit alles in een pakkende verteltrant met de nodige engelse humor
te verhalen, geeft schr., die zijn sporen op het gebied van de geschiedenis verdiend
heeft, de lezer een indruk van enige negatieve, maar ook opbouwende factoren, die
aan de 18e eeuw eigen waren. In zijn voorwoord verontschuldigt zich de schr., dat
hij geen verwijzingen geeft voor de vele citaten, die hij in het boek gebruikt heeft.
Dit boek, zo zegt hij, is niet bedoeld als een historisch onderzoek of als een
naslagwerk, maar als een portrettengalerij van afzonderlijke figuren en een verslag
van veranderende geestesgesteldheden. Ik vind dit jammer. Vooreerst begrijp ik niet
goed, hoe men een portrettengalerij zonder historisch onderzoek kan aanleggen, maar
bovendien kan men nu maar moeilijk achterhalen, welke verfsoorten de auteur
gebruikt heeft om zijn portretten te schilderen. Men krijgt nl. de indruk, dat schr.
‘Wahrheit und Dichtung’ sterk dooreengemengd heeft. Verder schijnt hij zich bij de
‘Verlichte Denkbeelden’ van de 18e eeuw erg goed thuis te voelen. Zo meent hij de
achteruitgang van de populariteit van Lodewijk XIV te moeten toeschrijven aan zijn
godsdienstig dogmatisme (p. 17). Volgens schr. wekte het in Frankrijk veel critiek,
dat hij onder invloed geraakte van zijn biechtvader ‘de fanatieke Jezuïet Vader (sic!)
Tellier’, waarbij hij niet schijnt te weten, dat de latere historieschrijvers heel wat
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milder oordelen over die fanatieke biechtvader, dan de minstens even fanatieke
tijdgenoten. De dogmatische tirannie van de Kerk en van de Jezuïeten komt nog al
eens ter sprake, zo op p. 55, 106 en 214. Zij schijnen volgens schr. de grote
tegenstanders van iedere ontwikkeling te zijn. Dat schr. beter zijn pen hanteert dan
zijn kennis van de kerkgeschiedenis, blijkt ook op p. 81: ‘Wie hij (Voltaire) vooral
verafschuwde waren de Jansenisten, de Calvinisten van het Katholicisme, die de
doctrine van de erfzonde leerden, van de redding door de genade...’. Eveneens is het
te betwijfelen, wat op dezelfde blz. vermeld wordt, dat Voltaire op Pasen in zijn
parochiekerk preekte. Van weinig sympathie voor de Jezuïeten getuigt de zin (op p.
207): ‘Het hof van Lodewijk XV werd overheerst door Jezuïeten, courtisanes en
hovelingen’. Bij herhaling worden aan het ziekbed van voorname lieden ‘dokters en
priesters’ ontboden. Een ander staaltje van z.g. geestige manier van historieschrijven
vindt men op p. 270. ‘In 1744 werd de koning (Lodewijk XV) tijdens zijn verblijf
in Metz ernstig ziek. Men vreesde voor zijn leven en de priesters schaarden zich rond
zijn bed om een volledige bekentenis van al zijn zonden uit hem te krijgen. De koning
biechtte zijn zonden uit het verleden (sic!) en beloofde, dat hij, als hij zou herstellen,
zijn leven zou beteren. De ziekte te Metz is bovendien belangrijk, omdat de priesters
zo ontactisch waren de biecht, die zij de zieke afgenomen hadden en zijn belofte
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om zijn leven te beteren, bekend te maken. De biecht werd gedrukt en voorgelezen
van iedere kansel in Frankrijk.’ Al dit fraais gaat dan onder de noemer, dat schr.
alleen maar een portrettengalerij heeft willen geven en geen historisch onderzoek.
De vertaling doet het nederlands hier en daar geweld aan. p. 34: De Socianen, die
de goddelijke aard van Christus en het wonder van het sacrament ontkenden... p. 35:
Voltaire was zeer vermaakt... p. 66: De Turken werden, niet onnatuurlijk, door deze
onverwachte prestatie verrast. p. 70: Zijn (bedoeld is Peter de Grote) voortdurende
grapjassen, (versta: grappemakkerijen). Tenslotte staan er in deze uitgave nogal
hinderlijke zetfouten.
P. Grootens

Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden, Deel XVII, afl. 1-4,
1962-'63, 388 pp. - M. Nyhoff, 's-Gravenhage; De Sikkel, Antwerpen, per
jaargang f 19, -, 300 F.
In de 17e jaargang van de Bijdragen (1962-1963) staan enkele interessante artikelen.
Eerst een grafologische studie van Willem van Oranje, Johan van Oldenbarneveld
en Johan de Witt, door E. van Hall-Nyhoff, een artikel van M.C. Brand over Pierre
Bayle en zijn houding tegenover het (historisch) Pyrrhonisme, een lang artikel over
de spoorlijn van Nederlands Limburg in 1835-1856 door Dr. H. Hartgerink-Kooman
met o.a. interessante gegevens over de houding van de Limburgers die zich na 1830
bij België wilden aansluiten, maar in 1839 dan toch bij Nederland werden ingelijfd.
Tenslotte schrijft Th. van Tijn eveneens een lang artikel over de tien jaren liberale
oppositie in Amsterdam (1844-1854). Al behandelen een paar van de Aantekeningen
een element uit de geschiedenis van het Zuiden, toch moeten wij in deze jaargang
een zeer sterk overwicht van de Noordnederlandse historici aanwijzen, en... betreuren.
Een tiental eersterangs historische werken kregen een diepgaande wetenschappelijke
bespreking. Maar vooral vestigen wij de aandacht op de uitvoerige Kroniek (blz.
238-292 en 328-388), die onder vorm van een korte bespreking honderden boeken
en artikelen opgeeft, welke het laatste jaar over de geschiedenis van de Lage Landen
verschenen. Hierom vooral is dit tijdschrift, dat de band vormt tussen de historici
van Noord en Zuid, onontbeerlijk voor alle geschiedkundigen en leraren geschiedenis.
M. Dierickx

Propyläen Weltgeschichte. Eine Univerhalgeschichte herausg. v. Golo
Mann und A. Heuss. Band IV: Rom. Die römische Welt. - Im Propyläen
Verlag, Berlin-Frankfurt-Wien, 1963, 702 pp. 101 afb., 17 kleurenplaten,
5 facsmile's, 7 kleurenkaarten, 14 tekeningen in de tekst, geb. D.M. 68.
Na een inleiding van A. Heuss, behandelen vijf auteurs de hele Romeinse
geschiedenis, waaraan Carl Schneider een hoofdstuk toevoegt over het christendom,
en de bekende Berthold Rubin een hoofdstuk over het Romeinse rijk in het oosten,
Byzantium. Herhaaldelijk gaan de auteurs nieuwe wegen en brengen verhelderende
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exposés. Terecht wijst Heuss erop dat de Romeinse geschiedenis een ‘einmaliges
Phänomen’ is en dat Spengler en Toynbee er verkeerd aan deden haar als een
schablone te gebruiken en op alle andere beschavingen toe te passen. Het is opvallend
hoe de vijf eeuwen keizerrijk volgens de keizers worden ingedeeld met af en toe een
ruimere blik naar het verleden of de toekomst. Over kunst, cultuur en economie geven
de auteurs naar de hedendaagse opvattingen te weinig, al vult de rijke illustratie veel
aan. - Voor het hoofdstuk ‘Das Christentum’ moeten wij tot onze spijt ernstig
voorbehoud maken. Wij lezen er bijv. dat Jezus vier broers en zusters had, dat men
Joannes ten onrechte het vierde evangelie toeschrijft, dat hij reeds in 44 werd ter
dood gebracht, dat het Mattheüsevangelie geen Aramese kern heeft, dat de eerste
brief van Petrus een pseudonieme brief is; Schneider vertelt dat de bisschoppen
steunden op vervalste bisschoppenlijsten, en herhaalt op onkritische wijze allerlei
lasterlijke praatjes over paus Callistus. Het treft dat deze auteur van Origenes de
centrale figuur van de derde en vierde eeuw maakt, terwijl naar zijn zeggen,
Augustinus' werken meer ketterse elementen bevatten dan die van Origenes. Maar
dit exposé geeft geen antwoord op de vragen van de auteur: ‘Warum hat sich der
hellenistische sterbende und auferstehende Gott unter dem Namen Jesus Christus
durchgesetzt? Warum ist Isis zu Maria geworden und nicht umgekehrt?’ (blz. 482).
Of is zijn vraagsteling misschien verkeerd? Zoals in de reeds vroeger verschenen
delen is ook hier de illustratie buitengewoon geslaagd en nieuw, terwijl het beknopte
overzicht achteraan en het uitvoerige namen- en zaakregister veel dienst kunnen
bewijzen.
M. Dierickx
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Cordemans, M., Dr. A. Van de Perre's oorlogsjaren, 1914-1918. - Uitgeverij
Universa, Wetteren, 1963, 662 pp., geïll., ingen. 300 F, geb. 350 F.
Alfons Van de Perre, geboren in 1872, dokter in de geneeskunde en
volksvertegenwoordiger van Antwerpen van 1912 tot 1920, overleed in 1925. Hij
was een der meest vooraanstaande Vlamingen in het eerste kwart van deze eeuw,
die door zijn optreden in de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, door
voordrachten en publikaties, door het medestichten van De Standaard, zeer grote
verdiensten heeft in de emancipatie van het Vlaamse volk. Dr. A. Cordemans, een
intieme vriend van Van de Perre, heeft het nagelaten archief van deze Vlaamse
voorman mogen gebruiken. Van de Perre week in 1914 uit naar Engeland. Eerst werd
hij door de Belgische regering belast met een zending naar Zuid-Afrika om er de
sympathie en de steun van de Boeren, die zo pas tegen de Britten haden gevochten,
te verwerven. Na zijn terugkomst, begin 1915, verbleef hij in Frankrijk en Engeland
en verdedigde in woord en schrift de belangen van de Vlaamse frontsoldaten, die
door de Belgische verfranste administratie en legerleiding zo werden gegriefd. Zelfs
gaf hij in 1919 bij een Londense uitgever het boek The language question in Belgium
uit om het Engelse publiek juiste opvattingen over het taalvraagstuk in België bij te
brengen. De studie van Dr. Cordemans is een lijvig boek geworden, dat interessant
en boeiend de activiteit van Van de Perre uiteenzet. Al zijn de vele Franse en Engelse
documenten in de tekst wel een beletsel voor de vlotte lectuur, toch geven zij
belangrijk en betrouwbaar documentair materiaal. Met dit boek heeft de auteur een
kostbare bijdrage geleverd tot de geschiedenis van het Vlaamse volk, en vooral van
de Vlaamse en anti-Vlaamse activiteiten achter het front, in Frankrijk en Engeland
gedurende de eerste wereldoorlog. Beknoptheid en een meer synthetische voorstelling
ware echter het boek ten goede gekomen.
M. Dierickx

Delafortrie, Luc, Joris van Severen en de Nederlanden. Een levensbeeld.
- Oranje-Uitg., Zulte, 1963, 272 pp., 12 pl., ing. F 125, geb. F 165.
Joris van Severen (1896-1940), eerste Vlaams-nationalist en later stichter van het
Verdinaso, blijft in het centrum van de belangstelling staan. De tragische dood van
Joris van Severen en Jan Rijckoort (Abbeville 20 mei 1940) van F. Van Berckel
(Streven, 13, 1959-60, 994), en Joris van Severen, droom en daad van Arthur De
Bruyne (Streven, 15, 1961-62, 193), die in 1960 en 1961 verschenen, zijn zo goed
als uitverkocht. Nu schrijft de oud-dinaso Delafortrie geen nieuwe biografie van zijn
vereerde leider, maar hij houdt een diepgaande bezinning over de opvattingen en de
evolutie van Joris van Severen betreffende de Nederlanden. Zijn Vlaams-nationalisme
en antibelgicisme was ontstaan aan het front toen hij in de oorlog van 1914-18 de
onrechtvaardige behandeling van de Vlaamse soldaten zag en zelf onderging. In 1931
echter verliet hij de Vlaams-Nationalisten en stichtte het Verdinaso: Verbond van
Dietse Nationaal-Solidaristen. Eerst ijverde hij hierin voor Groot-Nederland, maar,
na de nieuwe marsrichting van 1934, streefde hij naar een herstel van de ‘Zeventien
Provinciën’, Benelux avant la lettre. Hij wilde een kern vormen, geen politieke partij,
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maar voerde later toch besprekingen met andere politieke leiders over een mogelijk
samengaan. De auteur ontleedt met liefde, maar toch onafhankelijk de hele evolutie
van Joris van Severen, die op zo tragische wijze op 20 mei 1940 door Franse soldaten
werd afgeslacht. Tot besluit tracht hij de ideeën van Van Severen verder door te
denken in het licht van de huidige ontwikkeling. In deze tijd van heftige oppositie
binnen België zal het boek het succes van zijn voorgangers wel delen. Om onze
Noordnederlandse lezers die Joris van Severen niet kennen, geen verkeerde indruk
te geven, voegen wij hier nog aan toe, dat hij scherp stelling nam tegen de nazi's en
tegen de Nederlandse N.S.B. van Mussert (bl. 117).
M. Dierickx

Literatuur
Snoek, Paul, Renaissance. - Manteau, Brussel/Den Haag, 1963, 94 pp.,
grote Marnixpocket, f 4,50.
In 1963 stelde Paul Snoek, geboren in 1933, een bundel samen uit zeven van de acht
die hij tussen 1954 en 1961 het licht deed zien. Na zo'n overstelpende produktiviteit
binnen goed zeven vette jaren verrast niet de behoefte aan bezinning en een kritische
terugblik bij de dichter, inmiddels een ‘auteur de trente ans’, ook al om daarmee de
weg vrij te maken voor de toekomst. (Het juni-nummer van Diet-
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sche Warande bevat nieuwe gedichten van Snoek, die onlangs werd bekroond met
de ‘Arkprijs van het Vrije Woord’ door het Nieuw Vlaams Tijdschrift). Met zijn
kritische selectie uit de reeds binnengehaalde oogst biedt de dichter aan zijn lezers
tevens een mooie gelegenheid om zijn ontwikkeling tot op heden te overzien. We
moeten binnen dit kader de neiging deze op de voet te volgen, hardhandig
onderdrukken, maar grofweg gezegd loopt die van de veilige geborgenheid in ‘de
rust van een berustende zee’, waarin te ‘Zwemmen is een beetje bijna heilig zijn’,
naar de mannelijker energie van de zon, van alle goden de vreselijke koning, maar
ook: ‘goed is de zon en bewonderenswaardig. De zon is immers een vader.’ Dat deze
overgang niet zonder moeite verlopen is, bewijst niet alleen de felle ironie waarmee
de dichter tussenin de wereld te lijf gaat (in ‘De heilige gedichten’, veelal
ontheiligingen), maar laat zich ook aflezen in de ritmische vorm van zijn vers,
aanvankelijk vloeiend en op het laatst haast korrelig, soms korzelig. Snoek noemde
deze retrospectieve bundel ‘Renaissance’, wel niet naar de gelijknamige cyclus uit
zijn voorlaatste, maar bij voorbaat, naar men mag hopen; het laatste vervoegde
werkwoord erin staat in de onvoltooid toekomende tijd. Na een synthese van de
moederlijke zee en de immers ook vaderlijke zon mag men veel verwachten van de
mannemaat der dichterlijke volwassenheid. Want men moet deze dichter, een van
de belangrijkste figuren uit ‘De Vlaamse letteren tussen gisteren en morgen’ (Bernard
Kemp), op zijn woord geloven als hij zegt: ‘Luister want ik lieg niet als ik lieg...’ En
zo (of anders) voorts...
F. van Tartwijk

Sabino Fernando, Eenzaam is de mens. Vertaling van J. van Rijn. - Uitgave
De Fontein. Utrecht, 1963, 311 pp., f 10,90.
Van Euardo Marciano, een vroegrijp, zeer intelligent kind dat in Belo Horizonte (in
Brazilië) opgroeit, geeft dit boek de beschrijving tot ongeveer zijn vijfentwintigste
jaar. De belevenissen van Eduardo en zijn vrienden worden hier zonder enige
terughoudendheid, kort, in een haastig tempo, maar recht op de man af verteld. Het
leven van Eduardo is een leven van sport, waaghalzerijen, erotiek, drank en zwelgen
in literatuur. Zijn vroeg huwelijk loopt uit op een fiasco; van zijn schrijverij komt
niets terecht. Na alle ellende staat hij met lege handen. Doch de bezinning volgt; de
zwakke geloofsvlam is niet geheel gedoofd. De jonge man komt tot het besef van
zijn innerlijke leegte en volgt tenslotte de stem die roept.
De roman bevat geen woord te veel; ze is met een hartstochtelijke scherpte en
zakelijkheid geschreven. De bewogen geschiedenis van een jongeman in Brazilië;
maar de westerse wereld kent dit type evenzeer. - Een uiterst levendig boek.
Joh. Heesterbeek

Teirlinck, Herman, Ode aan mijn hand. Tijdgeestige Oefeningen. Manteau, Brussel/Den Haag, 183 pp., F 65.
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Deze bundeling omvat negen opstellen van diverse aard, zowel over personen, o.a.
een wat plechtstatig maar ontroerende Viering en Uitvaart van W. Elsschot, als over
actuele problemen als De culturele problematiek in Vlaanderen. Intelligent, openhartig,
ironisch, soms even narcistisch, moeten we toch telkens het immer levendig en scherp
invoelingsvermogen van het eigentijdse cultuurleven bewonderen van deze vitale,
vrijmoedige geest.
L. Vanden Broek

Russell, Robert, Een engel vangen. Vert. van K. Brouwer. - De Fontein,
Utrecht, 1963, 211 pp., f 4,90.
Een jongetje wordt op vijfjarige leeftijd blind. Hij krijgt onderricht gelijk blinde
kinderen onderricht worden. Maar dat is hem niet genoeg. Hij wil verder studeren;
gaat naar de universiteit in Amerika, later in Engeland; behaalt zijn graad en slaagt
erin leraar te worden. - Met zijn intense liefde voor het leven beschrijft hij zijn vele
avonturen, blijde en droevige, in een wereld die hij niet kan zien. En dit alles met
een wonderlijk enthousiasme. Er klinkt in dit boek dat toch de weergave is van een
menselijke tragedie, nergens iets van medelijden-met-zichzelf, integendeel: van begin
tot einde is dit een blijmoedig boek. Zulk een boek, eerlijk zonder verlegenheid,
geschreven te hebben, is een zeer bijzondere prestatie. De vertaling is buitengewoon
goed.
Joh. Heesterbeek

Wille, Dr. J., Literair-historische opstellen. - Tjeenk Willink, Zwolle, 1963,
272 pp., f 21,-.
Voor Wille wordt de waarde van het literaire kunstwerk bepaald door de
levensbeschouwing, getoetst aan Gods Woord (Inleiding, door G. Kuiper, blz. 8).
Geen wonder dus, dat de studieuze voorkeur
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van de emeritus hoogleraar aan de V.U. blijkt te zijn uitgegaan naar schrijvers van
christelijken huize: van de elf hier bijeengebrachte opstellen handelen de eerste over
Jan van der Noot en de laatste twee over Bilderdijk. Daarbij komt zijn sterke aandacht
voor de band met het (gereformeerde) verleden van ons volk, een traditiegebondenheid
welke zich ook uit in zijn spelling, op het potsierlijke af. In deze literair-historische
studies valt het hoofdaccent op het historische van het literaire, de achtergrond van
het werk krijgt meer aandacht dan het werk zelf. Voor vakmensen is dit dertiende
nummer in de ‘Zwolse reeks van taal- en letterkundige studies’ een uitermate
verdienstelijk werk, niet alleen omdat hier bijeenstaat wat her en der verspreid was,
maar vooral ook om de grondig gedocumenteerde informatie die het biedt over vaak
minder bekende en vaak ook miskende personen en zaken; ik denk hierbij aan het
uitvoerige opstel over ‘De Gereformeerden en het toneel tot omstreeks 1620’, aan
dat over L.W. van Merken en de studies gewijd aan Jan van der Noot. Een bibliografie
van Willes geschriften completeert dit boek, geschreven in vooral degelijk Nederlands.
F. van Tartwijk

Doolaard, A. den, De bruiloft der zeven zigeuners. (Reuzensalamander),
240 pp., f 5,90.
Boon. Louis Paul, De voorstad groeit. (Reuzensalamander), 250 pp., f
5,90. - Querido, Amsterdam, 1963.
‘De bruiloft...’ blijkt binnen 24 jaar aan zijn elfde druk toe te zijn, ‘De voorstad
groeit’ na 21 jaar aan zijn derde. Het is verleidelijk, om i.c. de populariteit van een
boek omgekeerd evenredig te achten met zijn literaire verdiensten. Ook met deze
roman zwerft Den Doolaard welgemoed in het vage randgebied tussen (boeiende)
lectuur en literatur. Zijn voortreffelijke reisjournalistiek over de Balkan vindt geen
dwingende aansluiting bij de romantische en voor 1939 (eerste druk) zeker openhartige
liefdeshistorie, die deze roman ook bevat; hij geeft tegelijk te veel en te weinig, in
ieder geval wel genoeg voor aangenaam verpozen in de vakantie, bij voorkeur door
te brengen in Macedonië, al dan niet met zigeunermuziek.
Zonnige lectuur is wel het laatste wat L.P. Boon zijn lezer wenst te bieden. Met
de grimmige verbetenheid van een teleurgestelde beschrijft hij de grauwe
uitzichtloosheid van zijn voorstadsmensen. Een regionale roman, zo men wil, al is
de streek beperkt tot de ‘zeven huizekes en het ene rijkemensen-huis’, vooral om
zijn beschrijving van mensen-in-gemeenschap, maar in veel directer stijl en met
nerveuzer overgangen dan in dit genre gebruikelijk. De couleur locale is hier niet
aangebracht als folkloristische decoratie, maar houdt wezenlijk verband met Boons
pessimistische levensvisie. Al haalt dit boek niet het niveau van ‘De kapellekensbaan’,
het getuigt van een bezeten schrijverschap, waarvan deernis met de mens de sterkste
drijfveer is.
F. van Tartwijk
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Shakespeare, William, Kimbelijn. - Van Ditmar, Amsterdam, 1963, 151
pp., 80 F.
Van dit moeilijke Shakespearestuk geeft Hans Andreus een metrische vertaling.
Statig en toch speels, dartel en toch hoofs, episch en toch feeëriek, is het een uitstekend
voorbeeld van creatief-functionele benadering. Model voor collega-vertalers, stimulans
voor nog meer opvoeringen.
C. Tindemans

Du Mont, Willem, U zal het niet genaken. - De Clauwaert, Leuven, 1963,
66 pp., F 45.
Een ongewoon verhaal waarin een kloosterling met gedempte en bezonken stem
namijmert over zijn jongere halfbroer die in 1940 in Frankrijk om het leven kwam.
Uit de loutering van een brutale dood groeit een oprechte vriendschap waarbij
zijdelings de figuur van de vader belicht wordt. Ofschoon niet zeer aangrijpend
geschreven, daarvoor mist het epische allure, is het verhaal toch knap in zijn literaire
vormgeving en zuiverheid van toon.
L. Vanden Broek

Laurent, Marie-Séline, Les malheurs de Dimitri. - Desclée De Brouwer,
Brugge, 1963, 128 pp., 57 F.
De geest is meestal ook geestig. Het belangrijke in dit meesterwerkje is niet de
anecdote (zelf al boeiend) maar de evocatie van een Russische volksmens die noch
programmatisch gelukkig wil zijn noch mistroostig zonder reden. Een gewoon mens
die gewoon leeft maar echt en daardoor diep. Jean Sullivan schetst in een mooi
voorwoord de figuur van de auteur die omkwam in de ramp te Petra: ‘... Tu aimais,
comme il convient, parler légèrement de choses graves, gravement de choses légères...’
R. Leys

Streven. Jaargang 17

195

Valery, Paul, ‘Mon Faust’ (Ebauches). - Gallimard, Paris, 19622, 232 pp.,
10 NF.
‘Lust ou la Demoiselle de Cristal’, een ‘comédie’, (in 4 bedrijven gepland, waarvan
het 4e echter onafgewerkt bleef), en ‘Le Solitaire ou la Malédiction de l'Univers’
(voor 2/3 af), een ‘féerie dramatique’, vormen samen Valéry's Faust-versie, geschreven
in 1941. Dramatisch is wel de vorm maar niet het gehalte, want personalisering,
taaldifferentiëring en thematische progressiviteit blijven uit. In wezen gaat het om
een eigentijdse discussie tussen Faust en Mefisto, gecompliceerd omdat de moderne
mens thans iets meer zou afweten van de inhoud van het Kwaad dan de ouderwetse
prins der Duisternis. Zo komt een alliantie tot stand, een nieuw pact waarin de
menselijke geest als hulp voor het Boze zal fungeren. Helaas voor beiden zal Fausts
secretaresse-met-de-duidelijkenaam beiden overwinnen in een pointe die meer bij
Giraudoux dan bij Valéry past. Deze versie is boosaardig-mooi door ideeën- en
taalkapriolen, rationele spelletjes en ironische elegantie, al zitten er in dit divertimento
voor intellectuelen ook enkele banale en kinderachtige incidenten.
C. Tindemans

Schaper, Edzard, Dragonergeschichte. Verlag Jacob Hegner, 1963, 112
pp., D.M. 9.80.
De bekende duitse auteur heeft de stof van deze novelle geput uit het soldatenleven
van de 30-jarige oorlog, die hem vaker geïnspireerd heeft. Een officier uit Lijfland
komt met zijn legeronderdeel in de Elzas terecht. Daar ziet hij hoe een jonge vrouw,
verdacht van hekserij, in een donker hok van een toren wordt opgesloten. Overtuigd
van de waanzin van het geloof aan heksen en begaan met het leed en het onrecht,
dat hier een jonge vrouw wordt aangedaan, besluit hij haar te redden. Met behulp
van enkelen van zijn soldaten lukt hem dit nog net op tijd. Hij brengt haar en het
kind, dat zij in de ellende van de gevangenis ter wereld heeft gebracht, terug naar
haar ouderlijk huis. Het geheim van deze vrouw, die van hoge afkomst blijkt te zijn,
wordt pas op het eind ontsluierd. Stof voor een stripverhaal, zou men zeggen, maar
onder de handen van een kunstenaar als Schaper uitgewerkt tot een meesterlijke
novelle. De lange zinnen, waarvan Schaper zich ook in deze novelle bedient, munten
niet steeds uit door helderheid. - Dit in tegenstelling tot zijn anders zo verwante
landgenoot (in de engere zin van het woord; beiden uit het Balticum) Werner
Bergengruen. Toch suggereert hij met zijn lange constructies, hier en daar versierd
met archaïstische woordvormen, een kroniek-achtige objectiviteit, die met weinige
woorden sfeer en kleur van de tijd oproept. Tussen al de sober aangeduide
verdorvenheid en ellende van de tijd van de dertig-jarige oorlog tekent Schaper zijn
officier als 'n man van een integriteit die verbluffend, bijna onwaarschijnlijk is. Maar
we moeten bedenken, dat de kern van een novelle in de klassieke zin, zoals 't genre
in de duitse literatuur beoefend wordt, een unerhörte Begebenheit’ is. Het is juist de
kunst van de novellist het onwaarschijnlijke aannemelijk te maken. Ik vraag me wel
af, of de toespelingen op bepaalde christelijke mysteries wel erg overtuigend zijn.
Ze wekken soms de indruk van opgelegde christelijke diepzinnigheden.
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J. Brinkhoff

Münster, Thomas, Partisanenstory. - Verlag J.P. Bachem, Köln, 1963,
211 pp., D.M. 13.80.
Een jongen uit een dorpje in de buurt van Bologna is in de oorlog bij de partisanen
terecht gekomen. Na de oorlog kan hij de weg niet meer vinden naar het gewone
geregelde leven met z'n burgerlijke tradities, opvattingen en normen. Hij blijft een
zwerver, stroper, uitgestotene. Het jeugdvriendinnetje waarvan hij houdt en die zijn
liefde ook beantwoordt, kan hij niet trouwen omdat de ‘Padrona’, een feodale
grootgrondbezitster, op slinkse wijze beslag op het meisje gelegd heeft. Als beiden
door zelfmoord, die ze op kinderlijk-poëtische wijze als hun huwelijksreis de hemel
in bestempelen, hun tragische liefde willen bezegelen, komt de Padrona, die zelf in
de oorlog ook het nodige heeft meegemaakt, op een onverwachte manier vol begrip
tussenbeide, en opent nieuwe perspectieven. De ik-persoon is de partisaan Enzio
Munni zelf. Over zijn partisanenverleden horen we slechts terloops; het eigenlijke
thema van het boek is de terugkeer naar het normale leven en de bijna
onoverkomelijke moeilijkheden, die daaraan verbonden zijn. De roman is mooi van
compositie en prettig van stijl.
J. Brinkhoff

Marshall, Norman, The Producer and the Play. - Macdonald, London,
19622, 328 pp., 35 s.
Een geschiedenis van de moderne regie,
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die niet alleen veel aandacht wijdt aan de ontwikkeling op het Europese vasteland,
maar bovendien telkens parallellen trekt met de Britse situatie. Zelf regisseur en
bekend theaterpublicist, schetst S. het ontstaan van de activiteit, behandelt de bekende
realisten (Antoine, Brahm) en hun tegenstanders (Reinhardt, Granville-Barker, Gordon
Craig, Copeau, Piscator) en bespreekt de experimenten van Dullin, Pitoëff, Baty,
Jouvet, Barrault, Meyerhold, Brecht, G. du Maurier, B. Dean, A. Lunt en nog anderen,
met een apart kapittel over Stanislavskij (kritisch-affirmatief). Dan gaat hij in op de
Shakespeareregie van de 17e eeuw tot heden, om te besluiten met zeer uitgesproken
standpunten over schouwburgtypes, verhouding tot auteur en acteur en recente
regisseurs (J. Vilar, R. Planchon, J. Littlewood, P. Hall, P. Wood, Zeffirelli,
Okhlopkow e.a.). Zonder direct stelling te nemen tegen of voor een bepaalde
werkwijze, brengt S. met prettige scepsis en tolerante sympathie een rechtvaardig
perspectief in dit zo heterogene bedrijf.
C. Tindemans

Balde, Jacob, Dichtungen, lateinisch und deutsch, in Auswahl
herausgegeben imd übersetzt von Max Wehrli. - Verlag Jakob Hegner,
Köln und Olten, 1963, 133 pp., D.M. 7.80.
Niet iedereen zal bij het vernemen van de eens beroemde naam Balde opveren van
geestdriftige herkenning. Het moet daarom een niet geringe verdienste heten van
Max Wehrli, dat hij door zijn voortreffelijke inleiding, zijn smaakvolle bloemlezing
en knappe vertaling de barokke, neolatijnse lyriek van deze Duitse Jezuïet uit de tijd
van de Contra-Reformatie keurig heeft afgestoft en smakelijk geserveerd voor een
publiek van meer dan alleen vaklieden. In de antithese tussen het pathos der
aardeverheerlijking en het christelijk besef van de ijdelheid daarvan wist Balde de
toen gevaarlijke klip der Stoa te omzeilen door zijn oprechte menselijkheid, die zich
het warmst uitspreekt in zijn Maria-oden. Balde, de Duitse Horatius genoemd, heeft
Horatius gedoopt in zijn speelse imitatio van diens verskunt. In een gedicht als
‘Enthusiasmus’ realiseert hij (zich) actief en passief van het ‘ludimus ac ludimur’,
ook in poeticis, zoals kan blijken uit de onthutsende slotregel: ‘Musa siles? Ubi me
relinquis?’, naar Wehrli: ‘Muse, du schweigt? Wo bin ich geblieben?’ Onze tijd met
zijn grote aandacht voor de Barok zal zeker waardering opbrengen voor deze
neolatijnse dichter uit een periode, toen de besten der verschillende naties elkaar
vonden en verstonden in een Europese latinitas. Na kennismaking met deze mooie
uitgave betreurt men heviger de ondervoede belangstelling voor onze eigen
humanisten en vaderlandse neolatijnse poëzie. (Vgl. A. van Duinkerken in De Tijd-De
Maasbode van 14 febr. 1963.)
F. van Tartwijk

Schadewaldt, Wolfgang, Goethestudien. Natur und Altertum. - Artemis
Verlag, Zürich, 1963, 531 pp., D.M. 43,50.
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Dertig jaar Goethestudie heeft de bekende classicus hier gebundeld. Zijn filologische
beheersing van de klassieke oudheid, gestimuleerd door het contact met Goethes
oeuvre, heeft hem in staat gesteld de natuur van Goethes verhouding tot de oudheid
na te gaan. De beginhoofdstukken houden zowel een programmatische verantwoording
als een situering van de problematiek in. Goethes ontologisch bewustzijn van de
oudheid vindt schr. terug in zijn leunen op Homerus, Plutarchus en Sophokles, in
zijn motievenscala (Helena in ‘Faust. II’; ‘Der neue Paris’; ‘Achilleis’) en in zijn
methodische uitbouw van de Duitse taal naar een classicistische logica toe. Het meest
onthutsende van alle opstellen is dat over het onvoltooide epos, Achilleis, dat schr.
poogt te vervolledigen. Het slotartikel, ‘Mythos und Logos’, is zonder twijfel het
meest beredeneerde besluit van de moderne Goethefilologie, waarin evenwicht,
exegese, verantwoording en interpretatie samen een oordeel en situatieformule
opleveren die opwegen tegen het klassieke formaat van de behandelde stof en auteur.
C. Tindemans

Lukacs, Georg, Die Theorie des Romans. - Luchterhand Verlag, Neuwied,
1963, 169 pp., D.M. 14,80.
Deze ‘geschichtsphilosophischer Versuch über die Formen der grossen Epik’ (1920)
was het laatste niet-marxistische werk van de invloedrijke Hongaarse
literatuurfilosoof. Voor de herdruk heeft de auteur een indrukwekkende
verantwoording opgesteld, die gezien zijn veranderde instelling tegenover de
behandelde problemen en zijn recente verkettering door de communistische theoretici
programmatische bijaccenten bezit. In wezen formuleert dit belangrijke thesiswerk
nog steeds het probleem van vorm en inhoud, maar zijn Hegeliaanse kijk doet
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hem in de geschiedenis geconditioneerde elementen herkennen die vormconstituerend
optreden. Na de algemene situering van de roman als het logische esthetische
vormgevoel in het tijdperk der burgerlijkheid, onderzoekt schr. aan enkele voorbeelden
(Cervantes, Balzac, Flaubert, Goethe, Tolstoj) het verval van het genre, waarbij
conclusies aansluiten die meer maatschappelijk dan literairwetenschappelijk zijn.
Veel van dit werk is sedertdien achterhaald (in de eerste plaats door schr. zelf), maar
het blijft niettemin een klassieke titel.
C. Tindemans

Kesten, Hermann, Lauter Literaten. - Verlag Kurt Desch, München, 1963,
457 pp., D.M. 22,50.
In een heel eigen loslippige stijl, waarin polemische weerhaakjes naast informatie
en interpretatie staan, schetst schr. een aantal portretten (Aretino, S. Johnson, Diderot,
Lessing, Wieland, Goethe, Schiller en Heine), bedrijft hij actualiteitsanalyse (Th.
Mann, J. Hasek, M. Brod, S. Quasimodo, J. O'Hara, A. Moravia enz.) en haalt hij
bitterboze en toch rechtvaardige herinneringen boven aan H. Mann, A. Döblin en B.
Brecht, waarin ijle (ook ijdele) volzinnen de betekenis van de persoonlijke
stellingname niet aantasten.
C. Tindemans

Speidel, Ludwig, Kritische Schriften. - Artemis Verlag, Zürich, 1963, 339
pp., D.M. 24,50.
In de reeks ‘Klassiker der Kritik’ (o.l.v. E. Staiger) lijkt het werk van Speidel
(1830-1906) een vergissing. Zijn naam is geen begrip gebleven, al decreteerde hij
destijds de toon, de sfeer en de tendens van het officiële Weense cultuurleven en
heeft hij als ontwerper van het beroemde ‘Wiener feuilleton’ de betere journalistiek
blijvend beïnvloed. Zijn beste opstellen over letterkunde reflecteren de gangbare
stellingen inzake stilistiek, geestesleven en taalgevoel. Daarnaast was hij de paus der
theaterkritiek en ook daarvan getuigen excepta over voorstellingen en acteurs.
C. Tindemans

Kipphardt, Heinar, Der Hund des Generals. - Suhrkamp Verlag,
Frankfurt, 1963, (Im Dialog, Nr 14), 127 pp., D.M. 3.
Dit toneelstuk van de neuroloog-DDR-vluchteling (geb. 1922) brengt een
actueel-politiek motief in beeld. Een zinloos generaalsbevel wordt op dubbel vlak
voorgesteld, als het banale incident in een groot plan en als een levensbelangrijk
moment voor een doodgewoon soldaat. De aanklagende auteur wijst duidelijk naar
het menselijke element dat in de grote schema's nooit verwaarloosd mag worden en
zijn besluit is een dringende (en tendentieuze) stellingname om rechtvaardigheid,
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ook post factum. Deze door Brecht beïnvloede vorm (processtuk) vraagt om
reconstructie van het historische feit, die hij levert met filmstrips, confrontaties van
getuigen en hallucinante flash-backs. Politieke reportage die tevens theater is
geworden.
C. Tindemans

Csokor, Franz Theodor, Das Zeichen an der Wand. - Paul Zsolnay Verlag,
Wien, 1962, 64 pp.
Dit toneelstuk gaat, zoals S.'s (geb. 1885) ganse levenswerk, van politieke actualiteit
uit om via het enge detail zuiverende veralgemening te bereiken. Dit keer brengt hij
een Eichmannparallel over een Duitse oorlogsmisdadiger, die ergens in Zuid-Amerika
in veiligheid is maar door een van zijn destijds ontsnapte slachtoffers om rekenschap
wordt gevraagd. Door de al te duidelijke tekening van de figuren raakt het
allegorische, dat kennelijk bedoeld werd, in de verdrukking, blijft de thematische
draad ondanks de apocalyptische verschrikkelijkheid te dun, de humanitaire opzet
ten spijt. Van de noodlotstragedie die het had moeten worden, blijft de tragedie uit,
en met alleen maar noodlot bereikt niemand een pregnant drama.
C. Tindemans

Varia
Braithwaite, E.R., Praten met meneer. - A.W. Sijthoff, Leiden, 1963, 215
pp., f 6,90.
Dit boek bevat de levendig vertelde, veelal teleurstellende ervaringen die een
ambtenaar van Sociale Zaken, zelf kleurling, opdoet in Londen bij het zoeken naar
pleegouders voor kinderen van immigranten uit West-Indië en andere delen van het
Gemenebest. Door zijn persoonlijke betrokkenheid bij de te behandelen ‘gevallen’
wordt hij teleurgesteld door de starre ambtenarij van zijn collega's en de discriminatie
naar huidskleur ook daar. Zijn documentair karakter en directheid van beleving maken
dit boek tot sympathieke lectuur voor een ruim publiek.
F. van Tartwijk
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Martinet, André, Grundzüge der allgemeinen Sprachwissenschaft. - W.
Kohlhammer Verlag, Stuttgart (Urban Bûcher, 69) (importeur J.
Meulenhoff, Amsterdam), 1963, 201 pp., f 5,45.
Met deze pocket is een duitse vertaling verschenen van de inleiding op de algemene
taalwetenschap, welke in 1960 in Parijs uitkwam en de neerslag vormde van een
cursus aan de Sorbonne in 1958/9. Voor ieder die zich met taalwetenschap bezighoudt,
een belangrijk boekje.
R.S.

Verbeek, Dr. E., De sympathische mens. - Erven J. Bijleveld, Utrecht,
1962, 98 pp.
In deze lezenswaardige studie wordt het beeld getekend van wat de auteur noemt de
‘trage schakelaar’ c.q. ‘sympathische mens’, waarvan hij uit eigen ervaring veertien
gevallen kent. Met nadruk wordt gesteld, dat de overwaardige sympatische aanleg,
die leidt tot een persisteren van de overwegend sympathische belevingswijze ten
opzichte van de reflectieve belevingswijze, niet pathologisch is maar wel onder een
door de moderne samenleving opgedrongen geforceerd tempo tot conflicten en
moeilijkheden aanleiding kan geven.
Speciaal de beschrijving van de sympathische mens en de daseinsanalytische
beschouwingen over dit type mens, zijn zeer geslaagd. De erfelijkheid van deze
zijnsmodus wordt door Verbeek aannemelijk gemaakt, maar hij geeft grif toe dat het
aantal van zijn gevallen te klein is om daaruit definitieve conclusies te trekken.
Resultaten van testpsychologische expertisen zijn in het boek niet opgenomen. Ook
een verdergaand typologisch en fysiologisch onderzoek van de sympathische mens
is gewenst, temeer omdat in de neurovegetatieve sfeer overeenkomst wordt gezien
met de vagotonie. (De benoeming ‘sympathisch’ is in dit opzicht minder gelukkig,
want verwijst onwillekeurig naar de sympathische component van het vegetatieve
zenuwstelsel, wat door de schrijver niet bedoeld is, terwijl bovendien juist
parasympathische seu vagale karakteristica bij de ‘trage schakelaars’ worden
aangetroffen).
In zekere zin is deze publikatie van Verbeek wat praematuur. Nochtans is het
verheugend dat dit boek nu reeds de aandacht van psychiaters, psychotherapeuten,
medici in het algemeen en psychologen doet richten op de hierin geschetste
medemens.
J.J.C. Marlet

Lepp, Ignace, Liefde, neurose en moraal (Over de verhouding tussen
dieptepsychologie en geloof). - G.F. Callenbach N.V., Nijkerk, 1963, 113
pp., f 4,50.
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Dit boekje is een bundeling van enkele radiolezingen en bijdragen aan tijdschriften.
De thematiek loopt nogal uiteen. Zijn de eerste twee hoofdstukken een verdediging
van de dieptepsychologie tegen de kerk en omgekeerd - uiteenzettingen welke geen
nieuwe gezichtspunten opleveren maar als algemene oriëntering wel ter zake dienende
zijn - in de overige drie opstellen verlaat de auteur langzamerhand het terrein van de
dieptepsychologie en presenteert hij zich min of meer als cultuurfilosoof. Waar Lepp
zich bij herhaling beroept op zijn ervaring als psychotherapeut, zal menig lezer gaan
veronderstellen dat deze beroepsuitoefening voor een psycholoog de meest
gebruikelijke is, wat in de nederlandse verhoudingen stellig niet het geval is. In
andere werken van Lepp is duidelijker dan in het onderhavige boek uitgelegd hoe
hij practiseert, wat hij met zijn psychosynthese beoogt en in welke probleemstellingen
hij zich van de Freudse psychoanalyse distancieert. De goede vertaling noodt tot
lezen, ook al suggereert de titel een andere inhoud dan wat Lepp in werkelijkheid
aanbiedt.
J.J.C. Marlet

Gallenkamp, Charles, Maya. Het raadsel van een verloren en hervonden
beschaving. Uit het Engels vertaald door Titia Jelgersma. - Elsevier.
Amsterdam. 1963, 192 pp., f 2,90.
Een behandeling van de opkomst en de val van de Maya's bevat deze pocket. Met
zorg en ernstig overleg heeft de schrijver een keuze gedaan uit het vele dat over de
Maya's door archeologen is gepubliceerd. Een voortreffelijke samenvatting van wat
er tot dusver geweten is van deze beschaving. Goed gecomponeerd en levendig
geschreven boeit dit boekje van het begin tot het einde.
Joh. Heesterbeek

Pockets
Aula-boeken
Brown, Prof. Dr. A.J., Inleiding tot de algemene economie. Utrecht/Antwerpen, 1963, 256 pp. f 2,25.
Er is enige moed voor nodig geweest om de oorspronkelijke titel: Introduction to
the world economy, te vertalen door:
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Inleiding tot de algemene economie. De Nederlandse titel, hoewel misschien bij de
heersende ontwikkelingsconjunctuur minder aantrekkelijk, geeft de inhoud van het
boek echter juister weer. De schrijver veronderstelt bij de lezers geen voorafgaande
kennis van economische wetenschap, hetgeen niet zeggen wil dat de lectuur
oppervlakkig of gemakkelijk is. Het grote voordeel van dit boek is, dat de schrijver
voortdurend zinspeelt op feiten en gebeurtenissen, die men in de krant leest, waardoor
het boek meer geeft dan abstracte wetenschap n.l. een achtergrond voor de problemen
waarmee de ontwikkelde krantelezer voortdurend geconfronteerd wordt. De vele
amateur-economen, die het boek van Pen, Moderne economie, hebben gelezen, zullen
in dit werk een welkome aanvulling vinden, omdat het veel ruimer is dan de wel erg
Keynesiaanse benadering van Pen, die mede de keuze van zijn onderwerpen bepaalde.
In het boek van Brown vindt men beschouwingen over de verschillen in
levensstandaard, over produktie- en prijsleer, over de rol van de technische
vooruitgang in het economisch leven en over vele internationale problemen. Het
boek bevat een uitvoerig register, wat de bruikbaarheid zeer ten goede komt.
L. Janssen

Marka-pockets
Een nieuwe reeks pockets voor organisatie en bedrijf
De uitgeverij het Spectrum had al zes verschillende pocket-series op haar naam staan.
Thans heeft zij er een zevende serie aan toegevoegd: Marka, het pocketboek voor
organisatie en bedrijf.
Het ligt in de bedoeling het bedrijfsleven hiermee een middel in handen te geven
om zich op de hoogte te stellen van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van
organisatie en efficiency, en zich aan te passen aan de eisen die deze tijd stelt. De
redactieraad voor deze nieuwe serie pockets bestaat uit de volgende personen: prof.
A.J. Diepenhorst, prof. A.A. de Jong, prof. W. Monhemius, prof. J. Pen en ir. H.K.
Volbeda. Het geheel staat onder hoofdredactie van ir. H. de Boer. Hoewel de literatuur
over deze onderwerpen de laatste jaren geweldig is toegenomen, wensen wij het
Spectrum toch veel succes toe met haar Marka-initiatief.

Falk, Roger, Modern Bedrijfsbeleid. - Spectrum Utrecht/Antwerpen, 1963,
224 pp. f 2,25.
Een expert op het gebied van het moderne bedrijfsbeleid behandelt helder en
systematisch de voorwaarden waaraan een moderne en effectieve bedrijfsvoering
moet voldoen en de hoedanigheden die men moet bezitten om een leidende positie
te kunnen innemen. Hij legt vooral de nadruk op de dagelijkse praktijk van het
leidinggeven. Zijn boek is geen professionaliseren van het bedrijfsbeheer. Gelukkig
poneert hij ook geen beginselen, die hij als absoluut beschouwt voor alle bedrijven.
S. is er terecht van doordrongen, dat de beginselen voor de bedrijfsleiding slechts in
beperkte mate toepasselijk zijn. Bij het volgen van de gedachtengang in dit geschrift
zal het de lezer duidelijk worden, dat de les, die S. wil leren hierin bestaat, dat de
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‘regels’ voor het bedrijfsbeheer altijd ondergeschikt moeten zijn aan het streven naar
verder liggende, menselijke doeleinden. Modern Bedrijfsbeleid is een boek voor
allen die met bedrijfsvoering en personeelsbeleid te maken hebben en van de
langdurige ervaring van de S. willen profiteren.
G.J. Deelen

Argyris, Chris, Mens en Organisatie in het Bedrijf. - Spectrum
Utrecht/Antwerpen 1963, 344 pp. f 3,50.
De auteur is prof. in de bedrijfsorganisatie aan de Columbia University in de Ver.
Staten. Schr. wil onderzoeken waarom mensen op bepaalde wijze handelen in een
organisatie. Hij die in het maatschappelijk leven belast is met het leidinggeven aan
mensen, weet dat er meer vereist is dan alleen dat hij ‘van mensen houdt’. Hij zal
ook kennis moeten bezitten van de sociale wetenschappen om een meer fundamenteel
begrip te krijgen van het menselijk handelen. De toepassing van de sociale
wetenschappen om het menselijk gedrag in de bedrijfs-organisatie te leren kennen,
is momenteel in een rijper stadium getreden; zo zelfs dat de bemoeienis met ‘de
menselijke verhoudingen’ op het punt staat een beroep te worden. Wie zich in dit
beroep wil bekwamen kan met vrucht het boek lezen van Argyris. Schr. richt zich
in dit boek vooral tot praktijk-mensen; voor hen zal het ongetwijfeld nieuwe
perspectieven bieden. Wel is het nodig het boekje met begrip te lezen, temeer omdat
Schr. het beleid in de Amerikaanse bedrijven voor ogen heeft.
G.J. Deelen
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Zelko, Harold, Moderne discussie- en vergadertechniek. - Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 1963, Marka serie nr. 4, 221 pp., f 2,25.
Hoewel dit boekje misschien in eerste instantie bedoeld is voor de
bedrijfsfunctionarissen, is het voor iedereen leerzaam en interessant, die ooit
vergaderingen moet bijwonen of moet leiden. Ook voor het beter kunnen voeren van
een gesprek is het boekje leerzaam. Het bevat vele en goede tips ter verbetering van
de communicatie onder mensen en groepen van mensen. Schr. legt de volle nadruk
op de orale communicatie, die voor ons nog altijd wel de meest belangrijke is. Het
idee, de opzet en de inhoud van dit boekje zijn ontstaan na vele jaren van studie,
onderwijs en adviserende arbeid op het gebied van vergadering en discussie.
Sprekende over de sociometrie en de inter-menselijke relaties in de discussiegroep
blijkt schr. wel waardering aan de dag te leggen voor de in de socialepsychologie
ontwikkelde theorieën, maar hij blijft toch met nadruk wijzen op het grote voordeel
van de menselijke karaktertrekken zoals vriendelijkheid, begrip en genegenheid.
Hiervan verwacht schr. in de practijk meer dan van uitgerekende psychologische
formules. Op leerzame wijze laat Schr. zijn gedachte gaan over het proces van de
discussie en de toepassing hiervan bij het debat, de conferentie, het forum, het
interview etc. Tot slot zet hij uiteen, hoe de discussie-techniek dienstbaar gemaakt
kan worden aan een efficiënter bedrijfsbeleid: aan informatie van staf en personeel,
aan scholing en opleiding en aan de oplossing van allerlei problemen. Het boekje is
vlot geschreven en leest prettig.
G. Deelen

Prisma-boeken. Het Spectrum-Utrecht/Antwerpen.
BANKS, Dr. Murray, De kunst met jezelf te leven. - Dit soort boekjes is heel
gevaarlijk voor mensen die er met dodelijke ernst in geloven. Schr. gaat er met
een humoristische ironie aanstaan. Het resultaat is een vermakelijk boekje.
BESSELAAR, Ds. A.T., en SPIELSTRA, Ds. J., Het Concilie, een voorlopige
balans. - Twee gereformeerde predikanten hebben getracht het Concilie aan te
voelen door de sfeer ervan in Rome te gaan proeven. Ze waren geen waarnemers,
maar hebben van de buitenkant het klimaat met belangstelling opgemerkt. Punten
van waardering en van bezwaar vanuit reformatorische gezichtskring worden
duidelijker.
STRAATSMA, J., De moderne keuken. - Uit haar ervaring heeft schr. een
reeks adviezen bijeengezet betreffende elektrische toestellen voor huishoudelijk
gebruik. Een aantal recepten toetsen voor de praktijk de bruikbaarheid der
apparaten. Geïllustreerd en van een register voorzien.
R.S.
LORAINE, Philip, De gestolen engel. - Een thriller rond een beroemd schilderij.
HUIZINGA, J.H., Paul Henri Spaak. - Van het oorspronkelijke Mr Europe,
dat in zijn titel al een inhoudsbepaling bevatte, is nu een pocketeditie verschenen.
SOMERSET MAUGHAM, W., Regen en andere verhalen. - Vertalingen van
deze schrijver zijn interessant vanwege de inhoud van zijn short stories, maar
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men mist toch wat in Somerset Maugham wellicht het sterkste is: zijn prachtig
Engels.
Vlaamse verhalen van deze tijd - Verzameld en ingeleid door André Demedts.
- Dit boekje kan een goede kennismaking vormen met een aantal auteurs die
op het ogenblik tot de vooraanstaande Vlaamse schrijvers behoren van na 1944.
GORDON, Oliver L., De slag in de Javazee. - De commandant van de Exeter,
een van de engelse schepen die in de slag in de Javazee ten onder gingen, schrijft
zijn herinneringen uit die tijd en uit de daarop volgende krijgsgevangenschap.
WILLIAMS, Eric, Beroemde ontsnappingsverhalen. - Schr. heeft een aantal
verhalen verzameld uit boeken die stuk voor stuk spannende ontsnappingen
vertellen.
QUENTIN, Patrick, Paniek inkluis. - Een bundel verhalen in thrillertrant. Goed
geschreven.
ROCHE, Mazo de la, Liefde op Jalna. - Hiermee is het zesde deel verschenen
(in tijdsvolgorde) van de serie die de in 1961 overleden schrijfster aan een
familiegeschiedenis wijdde.
SIODMAK, Curt, Donovans brein. - Een luguber verhaal in science fiction,
dat al meerdere malen verfilmd werd.
WODEHOUSE, P.G., Zeepneus en Co. - Een van de bekende dwaze verhalen
van Wodehouse, bijzonder geschikt voor de regentijd.
STOUT, Rex, De blunder van Nero Wolfe. - Ook Stout heeft zijn eigen
detective-figuur geschapen, waarvan men telkens nieuwe belevenissen kan
meemaken.
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Boeken ingezonden bij de redactie
Bespreking naar mogelijkheid
ALTING VON GEUSAU, L.G.M., Die Lehre von der Kindertaufe bei Calvin.
- H. Nelissen, Bilthoven, M. Grünewald Verlag, Mainz, 1963, 335 pp., ing. f
15,90, geb. f 18,50.
BATES, H.E., Seven by five. - Michael Joseph Ltd., London, 1963, 454 pp.,
25 s.
BERNLEF, J., Onder de bomen. - Em. Querido, Amsterdam, 1963, 214 pp.
BLÖCHLINGER, Alex, Die heutige Pfarrei als Gemeinschaft. - Benziger
Verlag, Einsiedeln, 1963, 337 pp.
BLONDEL, M., Geschichte und Dogma. - M. Grünewald Verlag, Mainz, 1963,
100 pp., DM. 7.50.
Boeken van het Oude Testament - Genesis, vertaald en uitgelegd door Dr. J.
DE FRAINE S.J. - J.J. Romen & Zn., Roermond, Maaseik, 1963, 338 pp.
BOLLNOW, Otto Friedrich, Menschen und Raum. - W. Kohlhammer, Stuttgart,
1963, 310 pp., DM. 24.
BRAKMAN, W., De opstandeling. - Em. Querido, Amsterdam, 1963, 225 pp.
Catholiques devant l'Europe. - Edit. du C.E.P., Brussel, 1963, 194 pp., F. 105.
CHASE, M.E., The Psalms for the common reader. - Michael Joseph Ltd.,
London, (Import. J. Meulenhoff, Amsterdam), 208 pp., f 12,20.
Christian responsibility and world poverty. - Burnes & Oates, London, 1963,
314 pp., 35 s.
ELIADE, Mircea, Beelden en Symbolen. - C. de Boer, Hilversum, 1963, 176
pp., f 6,-.
ELSTON, D.R., Israel, The making of a nation. - Oxford Univ. Press, 1963,
159 pp., 21 s.
FARO, Isaac, De rokkenjagers. - Em. Querido, Amsterdam, 1963, 234 pp.
GEBHARDT, G., Wenn man erwachsen ist. - J. Knecht, Frankfurt, 1963, 214
pp., DM. 8.80.
GODDIJN, W., Kirche als Institution. - M. Grünewald Verlag, Mainz, 1963,
192 pp., DM. 14.80.
GODIN, A., La relation humaine dans le dialogue pastoral. - Desclée de
Brouwer, Brugge, 1963, 196 pp., F. 120.
HAHN, Prof. Dr. Otto, Von Radiothor zur Uranspaltung. - Fr. Vieweg u.
Sohn, Braunschweig, 1962, 159 pp., mit Anhang, DM. 22.50.
HEADING, J., Mathematical methods in science and engineering. - Edward
Arnold Publishers, London, 1963, 628 pp., 50 s.
HOLLENBACH, M., Menschwerdung des Geistes. - J. Knecht Frankfurt,
1963, 288 pp., DM. 14,80.
HOLTHAUS, H., Wie man durchs Leben kommt. - J. Knecht, Frankfurt,
1963, 204 pp., DM. 9,80.
KIRCHGAESSNER, A., Im katholischen Kontinent. - J. Knecht, Frankfurt
1963, 124 pp., DM. 7,80.
KOLB, A., König Ludwig II von Bayern und Richard Wagner. - S.
Fischer-Verlag, Frankfurt, 1963, 84 pp., 4 pl.
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LOEHR, E., Het Christusmysterie in het kerkelijk jaar. - Beyaert, Brugge,
1963, 832 pp., F. 390.
MAGIERA, K., Dann sagt doch, was er tun soll. - J. Knecht, Frankfurt, 1963,
142 pp., DM. 7,80.
MICHIELS, Y., Het boek alfa. - Ontwikkeling, Antwerpen, 1963, 143 pp., ing.
F. 85.
MORAY, Neville, Cybernetics: machines with intelligence. - Burnes & Oates,
London, 125 pp., 9 s. 6 d.
PAGNIEZ, Y., Flucht. - J. Knecht, Frankfurt, 1963, 282 pp., DM. 12,80.
PETERS, J., Sechsstellige Werte der Kreis- und Evolventen-Funktionen. 3.
Aufl. - Dümmler Verlag, Bonn, 1963, 218 pp.
Phoenix Pockets. Prof. Dr. G. BORNKAMM, Jezus van Nazareth; M.J.
KRUECK v. POTURZIJN, Jeanne D'Arc; Drs. H. VAN PRAAG, De kunst
van het opvoeden; Paul van t VEER, Daendels, Maarschalk van Holland. W. de Haan, Zeist / Standaard Boekhandel, Antwerpen.
PLOTZKE, U., Aller Glaube ist Wagnis. - K. Knecht, Frankfurt, 1963, 224
pp., DM. 11,80.
Praesentia realis - Boekhandel Brakkenstein, Nijmegen, 1963, 70 pp., f 4,-.
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Prisma boeken. H. BOUWMEESTER, Prisma Schaakboek 4; H. LUTTER,
De slag om Monte Cassino; Arthur ROTH, Gezond en fit; Beverley NICHOLS,
Onder eigen dak; Eva FENYO, Zwerftocht door het heelal; Sören Aabye
KIERKEGAARD, Over de vertwijfeling; Ellery QUEEN, Dood in de
schoenen. - Het Spectrum, Utrecht / Antwerpen.
RAHNER, K., Hörer des Wortes. - Kösel, München, 1963, 221 pp., DM. 18,50.
Randstad. Lente 1963. Nr 5. - Ontwikkeling, Antwerpen, 1963, 180 pp., F. 85.
RIESER H., Der Geist des Josephinismus und sein Fortleben. - Herder, Wien,
1963, XI - 128 pp.
Salamander serie. - P.A. DAUM, Indische mensen in Holland; Fré
DOMMISSE, Krankzinnigen; Franz KAFKA, Een hongerkunstenaar en
andere verhalen; Arthur SCHNITZLER, Spelen in de morgenschemer. - Em.
Querido, Amsterdam.
SALLANTIN, X., Essai sur la défense. - Desclée de Brouwer, Brugge, 1963,
122 pp., ing. F. 84.
SCHAPER, Edzard, Der Aufruhr des Gerechten. - Jacob Hegner Verlag,
Köln, 1963, 188 pp., DM. 13.80.
STALLAERT, C.ss.R., Th., De hymnen der Kerk. - Pax, Den Haag, 1963,
418 pp., f 12.50.
TOORN, W. v., De toeschouwers. - Em. Querido, Amsterdam, 1963, 178 pp.,
f 8,90.
VIPONT, Elfrida, Some christian festivals. - Michael Joseph Ltd., London,
(import. J. Meulenhoff, Amsterdam), 194 pp., f 9,75.
WILPERT, G. von, Lexikon der Weltliteratur. - A. Kröner Verlag, Stuttgart,
1963, 1571 pp., geb. DM. 64.
WILS, L., Het ontstaan van de meetingpartij te Antwerpen en haar invloed
op de Belgische politiek. - Nederlandse Boekhandel, Antwerpen, 1963, 332
pp., F. 175.
Winkler Prins boek van het jaar, uitgave 1963. - Elsevier, Amsterdam /
Brussel, 384 pp.
WINKLHOFER, A., Ueber die Kirche. - J. Knecht, Frankfurt, 1963, 350 pp.,
DM. 16,80.
WIT, Dr. J. de, Problemen rond de moeder-kind relatie. - Van Loghum
Slaterus, Arnhem, 1963, 210 pp., f 8,90 en f 10,90.
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[1963, nummer 3]
God in ons midden
Naar aanleiding van John A.T. Robinson: Honest to God
H. van Luijk S.J.
DE kogel is door de kerk, letterlijk. Wat velen die zich met de geloofswetenschap
bezighouden reeds enige tijd hadden voorvoeld, is onlangs gebeurd: de pocketmarkt
heeft haar best-seller gelanceerd in de sectie van de ‘nieuwe theologie’. Dr. John
A.T. Robinson, bisschop van de Kerk van Engeland en een bekend theoloog, is er
de auteur van. Zijn boekje Honest to God1) haalde binnen een half jaar acht edities,
met een gezamenlijke oplage van 350.000 exemplaren. De duitse, franse, italiaanse,
nederlandse, deense, zweedse en japanse vertalingen zijn in voorbereiding of reeds
verschenen. Ondertussen is ook het vervolg in de handel, The Honest to God Debate2),
- eerste oplage 100.000 exemplaren - zijnde een bundeling van een aantal markante
reacties, aangevuld met o.a. een nieuw artikel van Dr. Robinson zelf: ‘The debate
continues’. Nog voor het verschijnen van de nederlandse uitgave heeft Honest to
God in ons land een hausse bewerkt in de wereld van de gespreksgroepen, daarbij
merkbaar gesteund door de opinie-pers van vrijwel alle richtingen. De KRO heeft
er een programma aan gewijd, en Prof. Schillebeeckx schreef een theologisch
commentaar van meer dan veertig bladzijden3). Wat is hier aan de hand?
De kritiek heeft deze vraag trachten te beantwoorden. ‘Wat opvalt met betrekking
tot Dr. Robinson's boek is eerst en vooral dat hij een atheïst is’ (HGD 215). ‘Wanneer
ik mezelf afvraag wat voor soort boek het is, d.w.z. waar ik het een plaats zou geven
op mijn boekenplank, dan zou ik waarschijnlijk zeggen dat ik het zou plaatsen tussen
de devotieboeken. Daar hoort het thuis, wat voor radicale en onthutsende dingen het
ook zegt. Want het is hartstochtelijk bezig met God, en dat is het kenmerk van een
devotieboek’ (HGD 111). Een bisschop-atheïst dus die een devotieboek schrijft. Het
klinkt pikant genoeg, maar nauwelijks verhelderend. De tekst geeft dan ook alle
aanleiding tot onzekerheid. ‘Ik heb het boek tweemaal gelezen, één keer met mijn
kritische vermogens, en één keer zoekend naar positieve elementen. Het

1) John A.T. Robinson: Honest to God. SCMPress Ltd., London 1963, 143 pp. Wij korten af:
HG.
2) David Edwards (Ed): The Honest to God Debate. SCMPress Ltd., London, 1963, 287 pp.
Wij korten af: HGD.
3) E. Schillebeeckx O.P.: Evangelische zuiverheid en menselijke waarachtigheid, in: Tijdsch.
v. Theol. 1963, 3, pp. 283-326.
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was alsof ik twee verschillende boeken las’ (HGD 155). En de reden voor deze
verwarrende ervaring: ‘Soms brengt de auteur meningen naar voren die, consequent
doorgetrokken, het christendom zouden reduceren tot een wat uit de pas lopend
humanisme. Andere keren spreekt hij als iemand die gelooft in de levende God’
(HGD 155). Zoveel lijkt wel zeker: we hebben niet te maken met een heldere en
ondubbelzinnige uiteenzetting.
Omdat het boek tot zulke tegenstrijdige reacties aanleiding heeft gegeven zouden
we, ter verheldering van de situatie, te rade kunnen gaan bij degenen die door de
klaarblijkelijke dubbelzinnigheid niet gestoord zijn. Een toegang tot hen biedt reeds
The Honest to God Debate, dat vijftig brieven afdrukt van lezers - ontroerende, soms
schokkende lectuur. Maar nog beter luisteren we naar de bisschop zelf, die op grond
van meer dan duizend brieven welke hij ontving wel bijzonder tot oordelen in staat
is. ‘Mijn boek is niet gunstig ontvangen door de atheïsten noch door de
godsdienstigen, wel echter door hen die zeggen dat het hen God heeft teruggegeven
en Hem reëel heeft gemaakt in een na-religieus tijdperk’ (HGD 231). Niet religieus
genoeg voor de godsdienstigen, te godsdienstig voor de atheïsten - is Honest to God
wellicht de eindelijk geslaagde poging om moderne theologische verworvenheden
op bevattelijke wijze door te geven? Velen hebben het aldus opgevat. Gedeeltelijk
ten onrechte.
Bisschop Robinson verontschuldigt zich voor het feit dat in zijn boekje zo weinig
oorspronkelijke gedachten voorkomen. Deze bescheidenheid siert hem, temeer omdat
ze niet misplaatst is. Het meeste van wat hij zegt is al eerder en uitvoeriger door
anderen gezegd. Door Paul Tillich, Rudolf Bultmann en Dietrich Bonhoeffer - auteurs
die Robinson vaak en met nadruk tot getuigen roept - maar ook door een toenemend
aantal vakgenoten van zowel protestante als katholieke zijde. Zij zeggen niet altijd
precies hetzelfde als hun engelse collega, zij zeggen het meestal in een andere toonaard
en niet zelden met een andere bedoeling. Maar over het feit zelf kan geen twijfel
bestaan: Robinson spreekt dingen uit die onder theologen momenteel ernstig in
discussie staan. Liggen zijn verdiensten dan voornamelijk op het stilistisch vlak? Het
valt niet te ontkennen dat de bisschop een boeiende stijl schrijft, direct en ter zake,
met ettelijke originele beelden. Dit heeft zijn werk vóór op veel vakliteratuur. Maar
Honest to God is beslist geen gemakkelijk boek. Niet alleen vanwege talrijke
inconsequenties, door de ter zake kundige critici moeiteloos aan het licht gebracht,
maar ook vanwege de vele onverklaarde technische termen die een groot deel van
zijn lezers, vaak tevergeefs, naar een woordenboek deden grijpen. Her-
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haaldelijk treffen we in de correspondentie het verzoek aan om het boek te
herschrijven ‘in een eenvoudige taal die gewone mensen kunnen begrijpen’ (HGD
234). Hier kan dus niet de verklaring liggen voor het feit dat ‘het boek sneller verkocht
is dan welk ander serieus theologisch werk ook in de wereldgeschiedenis’ (HGD 7),
zoals David Edwards met uitgeverstrots constateert. Dat Honest to God ‘moderne
theologie’ bedrijft is een verdienste. Het is niet de reden voor zijn succes.
Het zou trouwens verwonderlijk zijn wanneer dit wèl zo was. Want laten we ons
geen illusies maken over de actie-radius van de huidige theologie. Er is in de afgelopen
vijftien jaar veel bereikt, zonder twijfel. Bevroren termen zijn ontdooid, inzichten
omtrent de mens en zijn wereld hebben spraakgebruik en probleemstellingen
vernieuwd. Men heeft daarbij in ernst geprobeerd om het beste van de huidige
geloofswetenschap verstaanbaar te maken voor ongeschoolden. Is men daarin
geslaagd? ‘Het is alsof de theologie zich halverwege heeft ingegraven. Of de vragen
van de mensen verder zijn dan de antwoorden van de theologie. Alsof zij aan een
maximum snelheid is gebonden. Alsof theologen vragen van theologen beantwoorden.
We hebben de indruk dat de theologie bang is. Zij is bang geen antwoord te hebben
als de eerste de beste huismoeder zou vragen: “ja maar, wat is dat nu eigenlijk?” of:
“is dat nu werkelijk zo?”’4). Men kan het ook anders zeggen, minder omzichtig.
Herhaaldelijk heeft men in de afgelopen jaren geconstateerd, met vreugde of met
afgrijzen, ‘hoe ver de theologen durven gaan’. Heden is een dergelijke constatering
nauwelijks meer interessant. Want zij brengt geen wezenlijke verandering in de
situatie. De meegaandheid der theologen blijft te duidelijk haar uitgangspunt verraden.
En dat uitgangspunt is de theologie zelf als wetenschap voor ingewijden. Binnen
eigen kring is momenteel veel, bijna alles, mogelijk. Wetenschappelijke integriteit
en pastorale bekommernis voeren de theologen op wegen welke voorheen verboden
of eenvoudig onbegaanbaar leken. De theologie is opnieuw een bloeiende
onderneming geworden. En toch kampt zij met aanpassingsstoornissen. Want steeds
duidelijker blijkt zij een eigen leven te leiden, dat zich afspeelt buiten de dagelijkse
vanzelfsprekendheden. Typerend zijn in dit verband haar reacties op Honest to God.
Men kan ze in drie groepen onderbrengen. Daar zijn allereerst de verontwaardigde
afwijzingen. ‘Ik heb Uw boek gelezen. Er is voor U, wanneer U eerlijk bent tegenover
God, slechts één weg open: afstand doen van Uw bisschopsambt en de Kerk van
Engeland verlaten. Zolang U blijft, bent U een struikelblok en een

4) B. Thomas: De theologie in opspraak, in G3, sept. 1963, pp. 324.
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ergernis voor allen die niet Uw intellectuele trots hebben’ (HGD 49). Daar zijn
vervolgens de evenwichtige commentaren. Zij waarderen de bedoeling, brengen min
of meer hardhandig orde op zaken, behouden het goede, en gaan over naar een volgend
onderwerp. En daar is tenslotte de zeer menselijke reactie van de theologen die na
lezing bij zichzelf een gevoel van dodelijke vermoeidheid gewaarworden: zij realiseren
zich plotseling dat hun uitgebalanceerde stellingen onmogelijk in ongeschonden staat
kunnen overgebracht worden. Hun produkten zijn niet op verzending berekend.
Verzendt men ze toch, dan blijken zij na aankomst onherkenbaar beschadigd. Des
te erger dat ze juist in die staat gretig aftrek schijnen te vinden. Voortaan zal men
niet alleen aan hun verdere ontwikkeling moeten werken, men zal tegelijk de goede
naam van de bona fide theologen weer van de grond af moeten opbouwen. Honest
to God, zo menen zij, heeft de beste bedoelingen van de theologie in discrediet
gebracht.
Welke van de reactievormen men prefereert is betrekkelijk bijkomstig. Want alle
drie gaan zij aan de eigenlijke betekenis van het boek voorbij, omdat zij het uitsluitend
opvatten als een theologisch werk. Welnu, Honest to God is niet primair belangrijk
als theologische studie in de gangbare zin. Het is belangrijk omdat het juist niet van
de theologie uitgaat, maar van de moderne mens.
Dit kan verwondering wekken. Zijn minstens de besten onder de huidige theologen
niet juist moderne mensen bij uitstek? En kenmerken zij zich niet door een intense
bekommernis om de gelovige van vandaag? Zonder twijfel; maar dat is geen
voldoende garantie voor verstaanbaarheid. Want de klinische belangstelling van de
theologen voor de ‘moderne mens’ dreigt van deze laatste een bekend gegeven te
maken. En nu kan men veel van hem zeggen, alleen niet dat men zeker weet wie hij
is. Want dat weet hij zelf nauwelijks. Hij weet vooral dat hij bestaat.
Betekent dit dat we met betrekking tot de moderne mens voorlopig er beter het
zwijgen toe doen, totdat de mist is opgetrokken? Dat ook weer niet. Het betekent dat
we een onduidelijk afgebakend terrein naderen, een terrein waar termen als
‘levensgevoel’, ‘sensibiliteit’ en authenticiteit’ richtingwijzend moeten zijn. En dit
soort termen draagt nu eenmaal een onbestemdheid met zich mee die de oriëntatie
bemoeilijkt. Maar dat ontslaat ons niet van de verplichting, op weg te gaan, ook al
ligt vooralsnog het eindstation in het ongewisse. Nemen we bisschop Robinson tot
gids, voorlopig zonder commentaar.
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De moderne mens waarvan hij uitgaat is voor hem gekarakteriseerd door secularisatie,
en wel in drie opzichten: secularisatie ten opzichte van het bovennatuurlijke, het
mythologische en het religieuze. ‘Het secularisme verwerpt een supranaturalistisch
wereldbeeld. Dit betekent niet dat het God verwerpt. Want dan zou het een antwoord
geven nog voordat de vraag gesteld is. Wat het verwerpt is een afbeelding van de
wereld waarin de werkelijkheid van God wordt voorgesteld als ging het over goden
of over een God bestaande in een andere orde, “boven” of “buiten” de wereld waarin
wij leven’ (HGD 256). God is niet een wezen hoog boven of buiten ons, ergens anders
dan waar wij zijn; Hij is de scheppende grond en zin van heel ons bestaan, midden
in ons leven ons overstijgend, ‘the “beyond” in the midst of our life’ (HG 47). Met
het supranaturalistisch karakter van het traditioneel-christelijk wereldbeeld hangt
vervolgens het mythologisch aspect nauw samen. Want de band tussen de ‘goddelijke
boven-wereld’ en deze aarde werd - en wordt nog - voorgesteld in termen van
transacties, ontleend aan de taal van de mythologie: ‘God die zijn Zoon naar de aarde
zendt, en in Hem de mensheid met Zich verzoent’. Maar we zijn heden ten dage
gedwongen, mythe en geschiedenis heel wat zorgvuldiger te behandelen dan met de
simpele verzekering dat de christelijke mythen van bv. Menswording en maagdelijke
geboorte historische feiten zijn, en dat dát hen onderscheidt van de heidense
godsverhalen. ‘Dat de mens Jezus geboren is, is een historische uitspraak. Dat “God
zijn eniggeboren Zoon zond” (wat bedoeld wordt wanneer men de geboorte te
Betlehem “de Menswording” noemt) is een mythologische uitspraak - niet in die zin
dat de uitspraak niet waar is, maar in de zin dat ze (in de beeld-spraak van de
supranaturalistische wereldvisie) de theologische betekenis van de geschiedenis
uitdrukt’ (HGD 266). Het gaat er niet om dat we de mythen uitbannen, want we
kunnen niet zonder; het gaat erom dat we het ons mogelijk maken, ze te gebruiken.
En wat tenslotte de secularisatie betreft ten opzichte van het religieuze: zij eist dat
Christus ontmoet wordt in het centrum van het leven zelf, - maar in het centrum van
een leven waarbinnen men zich niet langer een religieuze sector voorstelt als een
soort speciaal toegangsgebied tot de Godsontmoeting. Christus is ‘de mens voor
anderen, degene in wie Liefde volledig de bovenhand heeft, degene die totaal open
is voor, en verenigd met de Grond van zijn bestaan’ (HG 76). In de mens Jezus
Christus wordt de diepte en grond van heel ons bestaan openbaar als Liefde. ‘Dit
bedoelt het Nieuwe Testament wanneer het zegt dat God in Christus was’ (HG 76).
Hij leert ons dat we in de liefde tot het uiterste, vooral in de liefde tot de medemens,
God ontmoeten. Het
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gaat in het Christendom niet om een specifieke ‘religieuze ervaring’; want ‘God is
de “diepte” van de gewone niet-religieuze ervaring’ (HG 62). Vandaar dat het
christelijk gebed gedefinieerd moet worden als een in de wereld doordringen naar
God, en niet als een zich uit de wereld terugtrekken naar God. Zo ook staat of valt
de christelijke moraal met de liefde voor de medemens; al het andere moet daaraan
afgemeten worden naargelang de situatie.
Men begrijpe ons goed. We trachten hier niet een samenvatting te geven van de
theologische denkbeelden, uitgedrukt in Honest to God. Anderen hebben dit reeds
gedaan; ze hebben het vermoeiende van zulk een poging aan den lijve ondervonden.
Want de bisschop bedrijft een theologie van aanhalingstekens en hoofdletters, en dat
maakt zijn beschouwingen meer suggestief dan rigoureus. Bovendien, een
samenvatting heeft alleen zin met het oog op een theologisch waarde-oordeel. En
die moeite kan men zich besparen, want Honest to God is geen partij voor de
uitgewogen kerkelijke reflexie van eeuwen, die vrijwel alle aangeroerde vragen al
eens heeft besproken, en dat op een heel wat genuanceerder wijze. Ons intrigeert een
ander verschijnsel. ‘In de discussie met de bisschop van Woolwich zijn de meeste
vereerders van Honest to God direct bereid alle conclusies van de schrijver aan te
vallen, maar dat tast de existentiële autoriteit van het boek niet aan. Ja, met vrees en
beven ga ik nog een stap verder: het vergroot de autoriteit van het boek. Deze
enormiteit verdient een verklaring’5). Inderdaad. Zou de verklaring niet kunnen zijn
dat de moderne mens - wie dit verder ook zij, en waarschijnlijk is niemand helemaal
modern en niemand helemaal niet - zichzelf herkent in Honest to God? En zou deze
herkenning niet berusten op het feit dat de auteur het christelijk bestaan beschrijft
als medemenselijkheid ten einde toe?
Bisschop Robinson typeert het concrete bestaan door het woord ‘secularisatie’,
een woord dat voor hem een positieve betekenis heeft - zoals voor meer hedendaagse
theologen trouwens6). Men kan ook een minder dubbelzinnige term hanteren, en
spreken van humanisering. Het heeft er alle schijn van dat er een zekere afronding
bereikt is in de opvattingen van de mens over zichzelf. Hij heeft de wereld ontdekt
als menselijke wereld, menselijk-bewoonbaar. Niet als een ideaal woonoord, verre
van daar; maar wel als een verstaanbaar geheel van menselijke mogelijkheden,
opgaven en tegenslagen. De wereld openbaart zich vandaag als de plaats waar het
mogelijk is, mens te zijn samen

5) A.H. van den Heuvel: Die nog geen antwoord geven, in: Wending, oktober 1963, pp. 547.
6) Bv. J.B. Metz, Weltverständnis im Glauben. Christliche Orientierung in der Weltlichkeit der
Welt heute, in: Geist und Leben, 35 (1962), pp. 165-184.
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met de anderen. Zin van het bestaan is juist het mens-zijn als medemenselijkheid,
zichzelf geven aan de ander en de anderen, ten einde toe. Het bestaan kan zich niet
meer over zichzelf sluiten, het vraagt wederkerigheid. Is er in deze menselijke wereld
nog plaats voor God? Zonder enige twijfel. Niet een plaats die de mens Hem toewijst,
maar een plaats die Hij zelf doet ontdekken: in ons midden. In de dagelijkse
bedrijvigheid zelf ziet en ervaart de mens een werkelijkheid die hem en zijn
medemensen te boven gaat en toch niet ervan losgemaakt kan worden. Deze
werkelijkheid verwijst de mens niet naar een bovenwereld, zij fundeert hem definitief
in zijn bestaan. De menselijkheid is de plaats waar God zich openbaart. Betekent dit
dat ‘het bovennatuurlijke’ en de theologische constructies die dit bovennatuurlijke
schragen, taalkundig overbodig geworden zijn? De vraag is misleidend. Wanneer
men ermee bedoelt dat mèt het woord ook de realiteit die het aanduidt weggestreept
wordt, staat men natuurlijk in een gewonnen positie. En deze bedoeling leeft bij niet
weinig vraagstellers op de achtergrond. Gewoonlijk wordt de vraag alleen eigentijdser
geformuleerd. Men spreekt dan van horizontalisme en verticalisme: ‘De menselijkheid
als plaats van Gods aanwezigheid herleidt het christendom tot het platte vlak. Als je
maar een goed mens bent, ben je blijkbaar ook een goed christen. Wat blijft er dan
over van de verticale dimensie, van Gods onverschuldigd ingrijpen, wat blijft er over
van het feit Jezus Christus, zijn onherleidbaarheid en zijn goddelijke oorsprong?’
De bezwaren zijn verdedigbaar, onder één voorwaarde: men moet ervan uitgaan dat
de mens per definitie in het platte vlak leeft. En dit uitgangspunt is geen evidentie,
het is een hypothese. Daarom blijven ook de beschouwingen die eruit voortvloeien
hypothetisch, de beschouwingen bv. over de twee niveaus, het natuurlijke en het
bovennatuurlijke, met elkaar in verbinding gedacht via theologische denksluizen als
Incarnatie en verticale dimensie. En wat het feit Jezus Christus betreft: de
onherleidbaarheid van het feit Jezus Christus is dat het heeft plaatsgegrepen. In
Christus wordt zichtbaar, voor wie weet te kijken, wat God met de mens voorheeft.
Hij is Gods definitie van de mens. Men is christen in de mate dat men zich tot Hem
bekent, tot de menselijkheid die Hij heeft gerealiseerd; men is christen in de mate
dat men in zijn zin een goed mens is.
Deze goede mens tracht Honest to God te beschrijven. Geen wonder dat ‘de reactie
van de meeste naturalistische atheïsten op de notie van “de grond van ons bestaan”
even negatief blijkt als op de notie van de God “boven” of “buiten”. Want - Dr.
Robinson erkent het zelf - de sprong van het geloof is in beide gevallen even groot’
(HGD 207).
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Alleen is in het laatste geval de aanwezigheid Gods in ons midden aanmerkelijk
dwingender. Bisschop Robinson wil ‘de idee van de transcendentie geldig maken
voor de moderne mens’ (HG 44). Binnen de bestaanservaring van deze mens poogt
hij de plaats van God aan te geven. Of zijn poging geslaagd moet heten dan wel
mislukt, is uiteindelijk bijkomstig. Want succes en mislukking zijn in dit verband
theologische kwalificaties; en hier gaat het om iets ernstigers dan om een theologische
synthese. Van een gebied dat door aardschokken geteisterd wordt vraagt men niet
of het bouwrijp is. Men tracht de kern van de schokken te peilen. Honest to God is
zulk een peiling. De feiten hebben ondertussen uitgewezen dat het een dichtbevolkt
gebied betreft. Dat verhoogt alleen de urgentie van de onderneming. Want ook
moderne mensen hebben recht op God in hun midden.
Tijdens een bijna middernachtelijke televisie-uitzending enige weken geleden
mijmerde Mario von Galli over de Kerk zoals zij er op grond van het huidige Concilie
over honderd jaar zou uitzien. Hij zag een theologie die niet meer uitsluitend door
geestelijken beoefend zou worden, maar waarin allen gelijkelijk aan het woord zouden
komen. Een dergelijke theologie zou niet meer hoeven trachten de moderne mens te
bereiken; zij zou waarschijnlijk zelfs de hele term ‘moderne mens’ vergeten zijn,
zoals men altijd zijn oorsprong vergeet. Het was een toekomstvisioen. Voorlopig is
breuklijn het meest opvallend, des te opvallender door haar grillig verloop, midden
tussen landen, levensstaten en generaties door. Zodra men echter de term ‘moderne
mens’ niet langer opvat als een mooi woord voor een trieste zaak, maar tracht hem
ernstig te nemen, kan zelfs dat wat men ‘de Robinson-rel’ genoemd heeft meewerken
om het toekomstvisioen waar te maken.
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Het uranium van Kongo en de wereldpolitiek 1939-1945
Paul Ruys S.J.
DANK zij het uraniumerts uit de Shinkolobwe-mijn in Katanga heeft België een zeer
grote rol gespeeld in de ontwikkeling van de kernenergie en de aanmaak van het
atoomwapen door de Verenigde Staten. De Belgische oorlogsbijdrage werd voor het
eerst publiek geregistreerd in de preambule van de Amerikaans-Belgische
overeenkomst van 15 juni 1955:
‘Vanaf 1940 hebben de regeringen van de Verenigde Staten en van België
besprekingen gevoerd en met elkaar samengewerkt op het gebied van de
kernenergie. Als gevolg van deze besprekingen zijn de Belgische regering
en de regeringen van de Verenigde Staten en van het Verenigd Koninkrijk
het erover eens geworden dat het wenselijk was, zowel gedurende de
Tweede Wereldoorlog als in de toekomst, een daadwerkelijke controle uit
te oefenen over de uraniumertsen, waar zij zich ook bevinden, met het
doel de beschaving te beschermen. De Belgische regering ging daarom de
verbintenis aan, een daadwerkelijke controle uit te oefenen over alle
uraniumertsen die zich in de aan haar gezag onderworpen gebieden
bevinden. Door middel van handelsakkoorden heeft de Belgische regering
ook uraniumerts ter beschikking gesteld van de Verenigde Staten en van
het Verenigd Koninkrijk. De Belgische regering ging tevens de verbintenis
aan, alles in het werk te stellen om zo veel uraniumerts te leveren als de
Amerikaanse en Engelse regeringen nodig mochten hebben’.
Samen met een verklaring van Pierre Rijckmans, Belgische Hoge Commissaris voor
Atoomenergie op 20 juni 1955, is dit zowat het uiterste wat de Belgische overheid
ooit heeft meegedeeld over de geschiedenis van het Kongo-uranium in de oorlogsjaren.
Dank zij recente Amerikaanse en Engelse publikaties1) kunnen we ons nu echter een
vollediger en juister beeld vormen van dit belangrijke hoofdstuk uit de diplomatieke
geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, waarbij ons land als bij toeval werd
betrokken. Het vormt een integrerend deel van de diplomatieke en militaire
verwikkelingen die de actualiteit van vandaag beïnvloeden.
Het verhaal begint met een stuk para-diplomatie, waarin geleerden en machtige
zakenlieden tegelijk hun vaderlandsliefde en hun beroepsbelangen lieten spreken.
Deze periode wordt beheerst door de bedrij-

1) Ronald W. Clark, The Birth of the Bomb. Britain's Part in the Weapon That Changed the
World. London, 1961. - Richard G. Hewlett and Oscar E. Anderson, The New World,
1939-1946. Volume I of a History of the United States Atomic Energy Commission. University
Park, Pennsylvania, 1962. - Leslie Groves, Now It Can Be Told. The Inside Story of the
Development of the Atomic Bomb. London, 1963.
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vigheid van Edgar Sengier. Daarop volgt het vergelijk tussen Britten en Amerikanen,
dat had moeten leiden tot een tijdperk van Brits-Amerikaanse nucleaire heerschappij.
Omdat België de rijkste uraniumertsen van de wereld onder zijn beheer had, was de
medewerking van de Belgische overheid nodig om die heerschappij te helpen vestigen.

De Sengier-periode, 1939-1943
In de vroege zomer van 1939 vallen twee situaties samen waarvan de gevolgen zich
uitstrekken tot op onze dagen: de heerszucht en de roekeloosheid van Hitler maken
een Europese oorlog en dus een koortsachtige wapenwedloop onafwendbaar, en op
hetzelfde ogenblik zien fysici in de grote research-centra in Duitsland, Frankrijk,
Engeland en Amerika een wereld opengaan waarin de atoomsplijting niet langer tot
een laboratoriumexperiment beperkt blijft, maar vatbaar wordt voor industrieel, ja
misschien voor militair gebruik. Uranium, dat tot dan toe als grondstof voor het
produceren van radium en kleurstof slechts een gering afzetgebied had, wordt nu
ineens een strategische waar van kapitaal belang, die in grote hoeveelheden moet
worden opgeslagen. De jacht op het erts van Katanga was begonnen.
Eerst kwamen de Engelsen. In mei 1939 vond in Londen een ontmoeting plaats
tussen Edgar Sengier, afgevaardigde-beheerder van de Union Minière du
Haut-Katanga, Baron Cartier, Belgisch Ambassadeur, Lord Stonehaven, een Brits
directeur van de Union Minière en Sir Henry Tizard, leider van de wetenschappelijke
diensten van de Britse luchtmacht, die veel gedaan heeft voor de ontwikkeling van
de radar. Daar vroeg Sir Henry dat Sengier de Britse regering een optie van aankoop
zou geven op iedere ton uranium die uit de Shinkolobwe-mijn zou opgedolven
worden. Sengier weigerde, maar Tizard waarschuwde hem: ‘Wees voorzichtig. Besef
dat gij iets in handen hebt dat voor uw volk en mijn volk een catastrofe kan
meebrengen als het ooit in de handen van een mogelijke vijand valt’.
De Britten legden zich niet neer bij deze eerste weigering van Sengier. Tot enkele
weken voor de Duitse invasie probeerden zij Kongolees uranium te kopen, schijnbaar
voor normaal industrieel gebruik, en met min of meer rechtmatige middelen trachtten
zij ervoor te zorgen dat de voorraad die te Olen (in de Kempen) opgestapeld lag,
nooit zou kunnen worden buitgemaakt door de Duitsers.
Enkele dagen na zijn onderhoud met de Engelsen ontmoette Sengier een groep
Franse geleerden van de Conseil National de la Recherche Scientifique: Frédéric
Joliot-Curie, Francis Perrin, Hans von Halban, Lew Kowarski. Hij besprak met hen
de mogelijkheden van het splijten
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van het uraniumatoom. De Fransen stelden voor, een gemeenschappelijke
onderneming op te richten om een bom te vervaardigen die in de Sahara zou getest
worden. In principe was Sengier het met dit voorstel eens en hij verklaarde zich
bereid, de nodige grondstoffen te leveren en financieel bij te dragen tot het welslagen
van de onderneming.
De Engelse en Franse oorlogsverklaring aan Duitsland op 3 september 1939
kelderde dit project nog voor er een begin mee gemaakt was. In oktober 1939 verliet
Sengier Brussel; de oorlogsjaren bracht hij door in New York, vanwaar hij de belangen
van zijn maatschappij behartigde. Voor zijn vertrek had hij opdracht gegeven, de
voorraad radium die in België was - ongeveer 120 gram, een waarde van 900 miljoen
BF - naar de Verenigde Staten en Engeland te verzenden, en al het uranium naar
Amerika te verschepen. Het eerste bevel werd uitgevoerd, maar het uranium kreeg
men niet het land uit vóór de Duitse invasie.
Het was Sengier inmiddels duidelijk geworden, dat het uranium een hoge
strategische waarde had, die, samen met de andere aan de oorlog dienstbare metalen,
zijn onderneming direct in de hoge politiek betrok. In de hachelijke maanden van
einde 1939 en begin 1940 had België zijn heil gezien in de stipte naleving van de
neutraliteit, door koning Leopold met de bijna eenparige goedkeuring van het land
in oktober 1936 vastgelegd. Het succes van die politiek hing af van een strikte
onpartijdigheid ook op het gebied van de handel in strategische grondstoffen.
Daaronder moest nu ook het uranium worden gerekend.
Met de Verenigde Staten kon België vrijer handelen, al was het maar omdat die
ook een politiek van neutraliteit hadden afgekondigd. Maar ook daar maakte men
zich bezorgd over de bestemming van de uraanertsen, vooral in de kringen van de
uit Europa geïmmigreerde geleerden. Einstein, die de Belgische koninklijke familie
kende, werd in 1939 door twee Hongaarse fysici, Leo Szilard en Eugene P. Wigner,
aangezocht een brief te sturen naar iemand uit de omgeving van de koning, om koning
Leopold te verzoeken alles in het werk te stellen opdat het uranium niet in Duitse
handen zou vallen. Ook aan deze demarches maakte de Duitse invasie in mei 1940
een einde. In de late herfst van 1940 slaagde Sengier er toch in, twee scheepsladingen
uraanerts, ruim 1200 ton, veilig uit Kongo naar Amerika te voeren. Die voorraad
bleef op Staten Island liggen tot in de herfst van 1942. Sengier probeerde het State
Department ervoor te interesseren, maar tevergeefs: de heren hadden geen flauw
benul van de waarde van deze ertsen. Pas toen men, onder leiding van het leger,
overging tot de industriële produktie van splijtstoffen voor wapengebruik, vond
Sengier een gretige afnemer in Generaal Groves, de directeur van het Manhattan
Engineer District,
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codenaam voor het militair atoombedrijf. Sengier's uranium had een uitzonderlijke
waarde voor Groves' onderneming, niet alleen omdat er zo veel beschikbaar was,
maar vooral omdat het buitengewoon zuiver was. Terwijl andere ertsen minder dan
1% uraniumoxyde bevatten, had het Kongolese erts gemiddeld een gehalte van 65%.
Bij de voorraad die reeds in Amerika was, kon Sengier nog 3000 ton leveren, die in
Shinkolobwe al ontgonnen waren. Aldus kreeg het Manhattan Engineer District tot
eind 1944 alles bij elkaar uraanertsen uit Kongo met een inhoud van nagenoeg 3700
ton uraniumoxyde. Uit deze voorraad werden de eerste atoombommen aangemaakt
die boven Hiroshima en Nagasaki ontploften.
Dit feitelijke aankoopmonopolie van de Verenigde Staten sneed dwars door de
bevoorrechte positie heen die de Britten, krachtens een einde 1940 met minister De
Vleeschauwer gesloten regeling, op de Kongolese markt genoten. Ten gevolge van
de gebeurtenissen in Europa en beseffend dat ze in de oorlog betrokken konden
worden, waren de Amerikanen in Kongo eveneens een agressieve aankooppolitiek
gaan voeren. Terwijl de Britten voor één ton Kongolees koper de Empire-prijs boden
van £48. sh. 10, gaven de Amerikanen er 60. Door hun financieel aandeel in de Union
Minière controleerden de Britten voor een deel de bedrijvigheid van deze
onderneming. Toen de V.S. hun intrede deden in de oorlog en de Britten steeds meer
de hulp van de Amerikanen nodig hadden, kon de Anglo-Amerikaanse handelsoorlog
in Kongo niet langer duren. Tussen mei en augustus 1942 werden er te Londen drukke
onderhandelingen gevoerd tussen de drie belanghebbende partijen: België, Engeland
en Amerika, om deze zaak te regelen. Blijkbaar omdat de Belgen de gunstige positie
voor de Kongolese thesaurie, die volgde uit de concurrentie tussen Britten en
Amerikanen, wilden handhaven, raakten de onderhandelingen in het slop. Britten en
Amerikanen vormden een gemeenschappelijk front en trachtten aldus een
monopoliepositie te verwerven tegen de winstgierige Belgen. In het raam van het
Combined Raw Materials Board, de Anglo-Amerikaanse dienst voor aankoop van
grondstoffen, werd in het begin van 1943 een missie van het Office of Economic
Warfare naar Kongo gestuurd en een officieus drieledig bevoorradingscomité
opgericht. Krachtens zijn bijzondere politieke en economische betrekkingen met
België en de Belgische overzeese gebieden, bleef het Verenigd Koninkrijk de senior
partner in de betrekkingen met Belgisch Kongo. De Britten bleven de exclusieve
kopers voor de Anglo-Amerikaanse gemeenschap, met dien verstande dat zij door
voortverkoop tegen vastgestelde prijzen zouden voorzien in de Amerikaanse
behoeften. Op die
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manier werd de Amerikaans-Engelse rivaliteit overwonnen. Meteen werd het
onmogelijk gemaakt dat de As-mogendheden ooit uranium uit Kongo zouden krijgen.
Maar daarmee was een andere rivaliteit tussen Britten en Amerikanen nog niet
bijgelegd, waarvan de inzet nog veel groter was: die betreffende de vervaardiging
en het gebruik van de atoombom.

Het ‘Combined Policy Committee’. 1943-1945.
De Brits-Amerikaanse samenwerking op het gebied van het wetenschappelijk
onderzoek en het vervaardigen van speciale wapens, zoals de radar, was bijna
gelijktijdig tot stand gekomen met de goedkeuring van de Lend-Lease-wet door het
Amerikaanse Congres in maart 1941. Die samenwerking werd bereikt op basis van
een gemeenschap van aanwinsten en aanvankelijk hadden de Britten de grootste
bijdrage geleverd in de goederen van de gemeenschap. Deze situatie gold ook voor
het kernonderzoek. In feite hadden de Britten en hun Franse medewerkers hun
Amerikaanse collega's op het idee gebracht dat het splijten van het atoom tot het
vervaardigen van een superwapen kon leiden. Meer nog, zij hadden hen overtuigd
van de hoogdringendheid van de onderneming door te wijzen op het feit dat de
Duitsers waarschijnlijk aan zulk een project aan het werken waren en dat er geen
ander verweermiddel tegen bestond dan zelf zulk een wapen te maken.
De samenwerking tussen Britten en Amerikanen verliep vlot tot september 1942,
toen een aanvang moest worden gemaakt met de produktie van splijtstoffen uranium
235 en plutonium. Deze onderneming en uiteindelijk de vervaardiging van het
kernwapen werden opgedragen aan het ingenieurskorps van het Amerikaanse leger
onder leiding van generaal Groves. Vanaf dat ogenblik werd het werk om
veiligheidsredenen gecompartimenteerd en kregen de Britten geen toegang meer tot
alle informaties. De regel van de gemeenschap der aanwinsten werd door de
Amerikanen in feite opgezegd. Dit gaf aanleiding tot een bittere twist tussen
Amerikaanse en Britse overheidsinstanties, een twist die kan vergeleken worden met
de homerische discussies over het Tweede Front. Terwijl de Britten de Amerikanen
bijna van woordbreuk beschuldigden, verdachten de Amerikanen de Britten ervan,
zoveel mogelijk kennis en ervaring te willen opdoen om dan na de oorlog van
Amerika's materiële, financiële en menselijke inspanningen te profiteren om zelf een
kernindustrie op te bouwen.
Zoals het meningsverschil betreffende het offensief over het Kanaal, werd ook
deze belangentwist beslecht op de Quadrant-Conferentie, die van 14 tot 24 augustus
1943 plaatshad te Quebec. Daar kwamen
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Roosevelt en Churchill overeen, het atoomwapen nooit tegen elkaar te gebruiken,
het niet tegen een derde macht te gebruiken zonder elkaars instemming, geen
informatie omtrent het kernbedrijf aan een derde macht te verstrekken zonder
elkanders instemming en, ten slotte, het aan de President van de Verenigde Staten
over te laten te beschikken over de voordelen die de Britten na de oorlog zouden
krijgen. De samenwerking in de oorlog zou hersteld worden onder de politieke leiding
van een drieledige commissie, bestaande uit Amerikanen, Engelsen en Canadezen,
het Combined Policy Committee. Het akkoord van Quebec van 19 augustus 1943
hield in feite de erkenning in door Groot-Brittannië van de Amerikaanse suprematie
in de kernbewapening en in de ontwikkeling van een niet-militair atoombedrijf.
Indien het atoomwapen zou worden wat de geleerden en de technici ervan
verwachtten, zou de naoorlogse wereld gekenmerkt worden door een
Anglo-Amerikaanse hegemonie. Daarmee verlieten Roosevelt en Churchill het
idealistische Atlantisch Charter van 14 augustus 1941 en begaven zich op de weg
van de Atlantische hegemonie.
Tegen deze opvatting kwamen vele geleerden op, die van oordeel waren dat een
dergelijke politiek regelrecht naar een dolle wapenwedloop zou leiden. Rusland, dat
na de overwinning te Stalingrad geroepen was om een van de grote mogendheden
van de naoorlogse tijd te worden, zou zeker op het gebied van de kernwapens niet
achter willen blijven. Frankrijk, dat aanvankelijk zoveel had bijgedragen voor de
ontwikkeling van de kernwetenschap en waarvan de geleerden reeds in 1940 patenten
hadden genomen op de vervaardiging van een atoomwapen, zou, eenmaal in zijn
soevereine rechten hersteld, hard werken om in zijn eerstgeboorterecht hersteld te
worden. Bovendien was de kennis van het atoom gemeengoed van de universele
gemeenschap van geleerden. Eind augustus 1944 sprak de Deense fysicus, Niels
Bohr, tegenover Roosevelt zijn angst uit, en die van vele collega's, over de toekomst
van een wereld die met kernwapens zou moeten leven. Hij drong er op aan dat
Amerikanen en Britten de geschiedenis van het kernwapen wereldkundig zouden
maken met het doel een internationale controle te bereiken en een noodlottige
wapenwedloop te voorkomen.
Zijn poging was vergeefs. In plaats van een internationale controle, waaraan ook
Russen en Fransen deel konden nemen, gaven Roosevelt en Churchill de voorkeur
aan het Anglo-Amerikaanse condominium. Gedurende de tweede Conferentie van
Quebec bracht Churchill een weekeinde door op Hyde Park, het landgoed van de
President. Op 18 september 1944 werd daar een aide-mémoire ondertekend waarin
de twee Staatslieden zich verbonden de ‘volledige samenwerking tussen
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de Amerikaanse en de Britse regeringen in de ontwikkeling van het atoombedrijf
voor militaire en commerciële doeleinden te doen doorgaan na de nederlaag van
Japan tenzij en totdat zij door gemeenschappelijke schikking zou beëindigd worden’.
Om het Anglo-Amerikaanse monopolie en de suprematie die eruit volgde, te
bestendigen, was het van het grootste belang dat de Britten en Amerikanen samen
de wereldvoorraden aan uranium zo veel mogelijk zouden beheersen. Aangezien de
rijkste voorraden zich in Belgisch Kongo bevonden, was het hoogdringend er beslag
op te leggen. Het doel was nu niet meer de wapenproduktie in de lopende oorlog,
maar de Brits-Amerikaanse hegemonie over de naoorlogse wereld.
Door de ervaring geleerd, vormden de Angelsaksische partners van meet af aan
een gemeenschappelijk front in hun contact met de Belgische Overheid. Het werd
een van de belangrijkste taken die in de schoot van het Combined Policy Committee
afgehandeld werden. Immers bij het herstel van de samenwerking te Quebec in 1943
hadden de Britten aan de Amerikanen de verzekering gegeven dat zij zouden kunnen
beschikken over het Kongolese uranium! Terwijl zij met de Belgische Regering in
ballingschap aan het onderhandelen waren gegaan, sloten zij op 13 juni 1944 onder
elkaar een Agreement and Declaration of Trust, waarbij een Combined Development
Trust werd opgericht, dat de opdracht kreeg, alle uraan-ertsen die over de wereld
binnen hun bereik lagen, en in het bijzonder de Kongolese, op te kopen.

Het Anglo-Amerikaans Akkoord met België, 26 september 1944
Tot op het ogenblik dat de Engelsen en Amerikanen contact opnamen met de
Belgische Regering in Londen, wist deze niet wat er precies gaande was met het
uranium van Kongo. Na ruggespraak met John G. Winant, de Amerikaanse
Ambassadeur, nam Sir John Anderson, Minister van Financiën en Brits
verantwoordelijke voor atoomaangelegenheden, op 22 maart 1944 voor de eerste
keer voeling met een Belgisch overheidspersoon, vermoedelijk Minister De
Vleeschauwer. Hem werd te verstaan gegeven dat er op grond van sommige
Amerikaanse experimenten zeer grote kans bestond dat het uranium van groot belang
kon zijn voor de oorlog, en dat het van kapitaal belang was, niet alleen voor de twee
grote bondgenoten maar ook voor de toekomst van de gehele wereld, dat deze
grondstof niet in verkeerde handen zou vallen. De Engelsen en Amerikanen wilden
de Belgen daarom vragen, hun het voorkeurrecht te geven op de gehele
uraniumproduktie in de gebieden onder Belgisch beheer. Hier stonden geen louter
commerciële belangen op het spel en er zou geen enkele inbreuk
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worden gemaakt op Belgische soevereiniteitsrechten. De Minister verzekerde zijn
bezoeker dat de Belgische Regering haar medewerking niet zou weigeren.
Als gevolg van deze eerste peiling werd op 27 maart een officiële bijeenkomst
belegd op het kabinet van de Britse Minister van Financiën, Great George Street.
Daaraan namen deel Sir John Anderson, Ambassadeur Winant en Ministers van de
Belgische regering. Van Britse en Amerikaanse zijde werd opnieuw de noodzaak
onderstreept, het Kongo-uranium uit de handen van de vijand te houden, en een
optierecht gevraagd op de hele Kongolese produktie. De Belgische ministers stonden
in principe niet weigerig tegenover dit voorstel, maar De Vleeschauwer merkte op
dat zij niet ernstig konden onderhandelen zonder een verantwoordelijke afgevaardigde
van de Union Miniére du Haut-Katanga, zonder met name Edgar Sengier. Midden
april werd Sengier dan door de Minister van Koloniën dringend naar Londen
ontboden. Men stond op de vooravond van de grote invasie en het was voor Sengier
geen kleinigheid de reis van New York naar Londen te maken. Toen hij eindelijk in
Londen was gearriveerd, konden de onderhandelingen in ernst beginnen.
Op 8 juni, twee dagen na de ontscheping in Normandië, begon de reeks van
bijeenkomsten waarop de toekomstige bestemming van het Kongo-uranium besproken
werd tussen leden van het Belgisch Kabinet en Sengier aan de ene zijde en Sir John
Anderson met Ambassadeur Winant aan de andere. Aanvankelijk stond Sengier er
weigerig tegenover om verbintenissen aan te gaan op lange termijn, maar de Belgische
ministers verklaarden zich in principe bereid, de Amerikanen en Engelsen een recht
van voorkeur (right of first refusal) te geven. Daarenboven wilden zij bij contract
beloven de Shinkolobwe-mijn te heropenen en 1.720 ton uraniumoxyde te leveren.
Tegen kostprijs plus een redelijke winstmarge wilden zij verder zoveel uranium
leveren als nodig was voor militair gebruik.
Anderson en Winant wilden de termen van een contract zo spoedig mogelijk
vastleggen, maar de Belgen wachtten tot 14 juli om met tegenvoorstellen af te komen.
In de tussentijd waren zij zich blijkbaar bewust geworden van de uitzonderlijke
kansen die het Kongolese uranium hun bood. Zij werden plotseling in de hoogste
sferen van de wereldpolitiek betrokken. Weldra zou het land bevrijd worden; bij hun
terugkeer zouden zij aan het parlement en het volk rekenschap moeten geven van
hun beleid in Londen. Lag hier niet de kans om een doorslaggevend bewijs te leveren,
dat het verstandig geweest was, in 1940 naar Londen te gaan? Het bewijs ook, dat
zij tijdens de ballingschap de belangen van
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het land in de beste voorwaarden hadden behartigd en verdedigd? Lag hier ook niet
de kans om van de grote geallieerden bijzondere hulp te krijgen voor de wederopbouw
van het land? Lag hier niet de mogelijkheid om het internationaal statuut en het
prestige van België te verhogen? Hadden zij nu niet een heel hoge troef in handen,
waarmee zij een subtiele evenwichtspolitiek konden voeren en hun zelfstandigheid
verzekeren ten opzichte van de tegen elkaar opbiedende partijen? Van de andere kant
mochten zij ook niet overvragen. Als zij het been te stijf hielden, dan zouden de
Engelsen en Amerikanen misschien geneigd zijn, eigenhandig beslag te leggen op
het uranium en de integriteit van het koloniale rijk aan te tasten. Waren bepaalde
Engelse overheidskringen enkele jaren tevoren immers niet bereid geweest, Hitler
een deel van Kongo toe te zeggen?
Feit is, dat op 14 juli de Belgische onderhandelaars de prijs voor hun medewerking
in de oorlog verhoogden en dat zij met betrekking tot de naoorlogse periode uitsluitend
wilden bespreken hoe ze met de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk konden
samenwerken voor de ontginning en het gebruik van het uranium en thorium in
Kongo. Zij vonden het bijzonder onbehaaglijk, zo eenzaam te staan tegenover de
twee machtigste mogendheden van het ogenblik. Zouden zij zelf geen volwaardig
lid kunnen worden van de Brits-Amerikaanse coalitie? Zij boden een overeenkomst
aan voor de duur van negenennegentig jaar: de Kongolese uraniumschatten zouden
beheerd worden door een orgaan samengesteld door de drie mogendheden. Hun
filosofie was: If you can not beat them, join them. Maar de Angelsaksers waren
hardnekkig gekant tegen de toetreding van de Belgen. Het atoombedrijf moest
uitsluitend een Amerikaanse en Engelse aangelegenheid blijven. Zij hadden pas de
Canadezen geweerd uit de Combined Development Trust. Als ze de Belgen toelieten,
zou iedereen aanspraak gaan maken op het lidmaatschap. Langs een achterpoortje
zou dan de gewraakte stelling van de internationale controle opnieuw aan bod komen.
President Roosevelt ging zich persoonlijk met de zaak bemoeien. Op 25 augustus
gaf hij aan zijn gevolmachtigden opdracht spoedig een overeenkomst voor een korte
termijn af te sluiten. Op die manier kon men alvast de Shinkolobwe-mijn opnieuw
in werking stellen en voorzien in de onmiddellijke behoeften van het Amerikaanse
atoombedrijf.
Op die basis werd dan eindelijk een overeenstemming bereikt tussen de Belgische
regering en de Anglo-Amerikaanse vertegenwoordigers. Formeel werd deze
overeenkomst gesloten op 26 september 1944, na de terugkeer van de Londense
regering in Brussel, op de vooravond van de derde omvorming van het Kabinet
Pierlot. In het nieuwe Kabinet
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zetelden voor de eerste keer Belgen uit Londen en Belgen die de bezetting hadden
doorleefd, waaronder zelfs leden van de Communistische Partij, naast elkaar. Spaak
en De Vleeschauwer wilden de zaak afhandelen en dateren vóór de samenstelling
van de nieuwe regering. De akte bestond uit een aantal brieven tussen Minister Spaak
enerzijds en de gevolmachtigden van de Britse en Amerikaanse regeringen,
Ambassadeur Winant en Sir John Anderson, anderzijds.
De overeenkomst werd gesloten voor een duur van twaalf jaar en bevatte een
driedubbele reeks van verbintenissen:
1. een contract tussen de Combined Development Trust en de African Metals
Corporation, (een filiaal van de Union Minière, belast met het commercialiseren van
de produktie): de mijn van Shinkolobwe zou heropend worden en een bepaalde
hoeveelheid uranium - 1.720 ton - zou direct geleverd worden. De Belgische Regering
stelde zich borg voor de naleving van het contract door een exclusieve
uitvoervergunning te verlenen aan de Anglo-Amerikaanse partners.
2. De Belgische Regering beloofde, bijkomende hoeveelheden uranium die de
Amerikanen en Engelsen nodig mochten hebben voor militaire doeleinden,
beschikbaar te stellen tegen een redelijke prijs.
3. Als er in de militaire behoeften voorzien was, zou de vraag naar supplementaire
hoeveelheden voor industriële en commerciële exploitatie onderzocht worden,
rekening houdend met het verlangen van de Belgische Regering een billijk aandeel
te krijgen in de voordelen van een dergelijke exploitatie.
Daarmee had de Belgische Regering de toekomst voor een niet te lange tijd
gehypothekeerd. Wel zag zij af van haar zelfstandigheid ten opzichte van Engelsen
en Amerikanen, maar zij kreeg deviezen binnen op een ogenblik dat dit uiterst welkom
was: 37.500.000 dollars van Amerika alleen.
Het uraniumakkoord gaf de Engelsen en Amerikanen dus een hoeveelheid
grondstoffen in handen. Maar tegelijkertijd stelden zij - vooral de Amerikanen - nu
alles in het werk om het uranium te bemachtigen dat in 1940 in België opgeslagen
was. Onder de oprukkende strijdkrachten had Generaal Groves een vrijkorps
gedetacheerd voor deze onderneming. Uiteindelijk werd, tussen september 1944 en
april 1945, het grootste deel van de voorraad gevonden te Olen, te Toulouse in
Frankrijk, en te Stassfurt in Duitsland - waar de Duitsers het naar toe hadden gebracht
-, alles bij elkaar nog een 3.000 ton uraniumprodukten van verschillende kwaliteit.
De teruggevonden ertsen werden als oorlogsbuit beschouwd. Aldus werden zowel
Frankrijk en België als
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Duitsland en Rusland in de onmogelijkheid gesteld een kernwapen te vervaardigen
met Kongolese grondstof.
Nu kon men rustig werken aan de uitvoering van het akkoord van 1944. Tien jaar
later werd het, onder veranderde voorwaarden, vernieuwd. De beste prijs die de
Union Minière voor zijn uranium maakte, schommelde rond de acht dollars per pond
uraniumoxyde. De handel in uranium betekende voor de maatschappij slechts een
gering percent in haar globaal zakencijfer, buiten verhouding tot de strategische en
politieke waarde van het produkt. Toen Kongo in 1960 onafhankelijk werd, verzaakten
de Amerikanen aan de voordelen die het vernieuwd akkoord hun had toegekend: hun
strategische voorraad was groot genoeg.
De manier waarop de geschiedenis van het Kongolese uranium wordt weergegeven
in de inleiding op de overeenkomst van 1955, die we in het begin van dit artikel
citeerden, is zo bondig, dat ze misleidend is.
Tot in 1944 werd deze geschiedenis beheerst door de bedrijvigheid van Edgar
Sengier en zijn handelspartners. Heeft Sengier daarmee schuld gehad aan het
vervaardigen van het kernwapen? Dit kan men alleen volhouden als men de
omstandigheden van het ogenblik miskent. In 1940 stond Duitsland verder met het
atoomonderzoek dan de Verenigde Staten. Het enige verweermiddel van de
Amerikanen was, door afschrikking te voorkomen dat een Duits kernwapen ooit
werd gebruikt.
Had de Belgische regering in Londen betere politieke en commerciële voorwaarden
kunnen bedingen dan die welke in het akkoord van 1944 werden vastgelegd? Het is
waarschijnlijk vermetel, daar een antwoord op te geven. Britten en Amerikanen
hadden de grootste moeilijkheden ondervonden om onder elkaar tot een vergelijk te
komen. Zij wilden dit niet opnieuw in gevaar brengen door de inmenging van een
kleine Staat. Het vergelijk steunde op een Anglo-Amerikaanse atoomheerschappij.
Wat zij van deze oplossing ook mocht denken, de Belgische overheid was niet bij
machte er iets aan te veranderen. Zij was afgesneden van de nationale basis van
macht en gezag. Wat haar aan macht en gezag overbleef, hing in hoge mate af van
de goede wil van de grote bondgenoten waarmee zij zich volkomen solidair voelde.
Deze bondgenoten moesten instaan - en stonden in feite in - voor het herstel van de
Belgische onafhankelijkheid. De Belgen bevonden zich in een heel andere positie
dan b.v. de Zweden. Dezen hadden ook uranium en werden ook verzocht het aan de
Amerikanen te verpanden; zij konden echter veilig weerstand bieden, omdat hun
land niet op de weg lag van de oprukkende legers, zij waren meester in eigen huis.
Voor België was het in 1944 een miskenning van de internationale werkelijkheid,
terug
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te willen keren naar een politiek van zelfstandigheid en neutraliteit die als het ware
gegrondvest zou zijn op het bezit van het uranium. De memorie die Koning Leopold
op 25 januari 1944 voltooide en naar de Regeringsleden van Londen zond, was
formeel misschien juist in het beklemtonen van de nationale soevereiniteit en van
het feit dat verdragen door de Koning moesten bekrachtigd worden, maar de termen
waarin ze gesteld was raakten de werkelijkheid niet meer. Het uraniumakkoord van
september 1944 ging heel andere wegen op.
België was op dat ogenblik evenmin bij machte een vordering op het uranium te
laten gelden op grond van wetenschappelijke prestaties van eigen fysici en geleerden.
Dezen waren ver achtergebleven bij hun collega's in de nabuurstaten. Met een ernstige
wetenschappelijke en technische bedrijvigheid op het gebied van de kernenergie
werd in België pas een aanvang gemaakt in 1950, met de oprichting van het
Commissariaat voor Kernonderzoek.
Dat het akkoord van 26 september 1944 zo lang geheim is gebleven en in zijn
juiste en volledige termen nog steeds geheim is, houdt niet alleen verband met
commerciële praktijken, niet alleen met de Koningskwestie, waarvan het een twistpunt
vormt, maar ook met de politiek die de Grote Westerse Mogendheden in de
naoorlogsjaren voerden tenoverstaan van de Sowjet-Unie en Frankrijk. Tussen de
Engels-Amerikaanse politiek van atoomenergie, die een tijdlang een
alleenheerschappij van Amerika tot gevolg had, en van de andere kant de politiek
die voor de UNO werd geproclameerd in het Baruchplan en die een internationale
controle inhield, was er een fundamentele tegenstrijdigheid. De publikatie van het
uraniumakkoord van 1944 zou deze aan het licht gebracht hebben. Dat konden de
Amerikanen niet dulden, Zelfs de Agreement and Declaration of Trust van 13 juni
1944 legden zij niet voor aan het Congres, al was die procedure uitdrukkelijk in de
akte voorzien. Ook de tekst van deze overeenkomst zou de dubbelzinnigheid van de
Angelsaksische politiek hebben blootgelegd en daarmee was het nationale belang
van de Angelsaksers in de eerste naoorlogsjaren niet gediend.
Kortom, het uraniumakkoord van 1944 was een merkwaardige episode in het
geheel van de wereldpolitiek. Dit beheerst nog steeds ons huidig bestel. De Belgische
regering te Londen speelde daarin een rol die meer door harde noodzaak dan door
vrije wilsbeschikking gekenmerkt was.
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Loonpolitieke crisis in Nederland
H. Hoefnagels S.J.
HET Nederlandse loonbeleid, dat voor vele buitenlandse economen als een
navolgenswaardig voorbeeld geldt van een politiek ter beheersing van de loon- en
prijsvorming, bevindt zich in een ernstige crisis. Het onbehagen dat reeds lang bij
de arbeidersmassa heerste, is in een beweging omgeslagen. De vakbondsleiders, die
tot nu toe loyaal hun medewerking aan de nationale loonpolitiek hadden verleend,
hebben duidelijk laten merken dat zij zich niet meer in staat achten om op de oude
voet door te gaan. De onrust die zo ontstaan is, is van dien aard dat het
onwaarschijnlijk geacht moet worden dat het Nederlandse loonbeleid ongehavend
uit de huidige moeilijkheden te voorschijn zal komen.
Sinds in augustus l.l. door de affaire der ‘koppelbazen’1) de gemoederen verhit
werden, is de anders zo voorbeeldige Nederlandse arbeidsrust bij voortduring
bedreigd. Vooral in Amsterdam, maar ook elders in het land, braken telkens weer
stakingen uit, die weliswaar kort van duur waren en gering van omvang, maar die
een voortdurende sfeer van onrust onderhielden. Vooral het feit dat enkele malen
kranten tengevolge van typografenstakingen niet uit konden komen en dat op 22
oktober de Amsterdamse haven ‘plat’ ging, maakte duidelijk dat de situatie ernstig
was. Dit werd nog onderstreept door de looneisen die nu eens hier, dan weer daar,
tegen het advies der vakbondsleiders in, of buiten de officiële vakorganisatie om,
door groepen van arbeiders gesteld werden - een grote afdeling van de algemene
typografenbond nam, met bijna algemene stemmen, een motie aan waarin aan het
bestuur de opdracht werd gegeven, onmiddellijk 8% en in januari nog eens 12%
loonsverhoging te eisen; de onafhankelijke Federatieve Spoorweg Vakvereniging
eist 20%! De overeenstemming die op 29 oktober tussen werkgevers en werknemers
in het top-overleg bereikt werd, heeft voorlopig weer enige rust gebracht, maar het
is de vraag of dit duurzaam zal zijn.
Wat nog tekenender voor de situatie is, de leiders der officiële vakbeweging gingen
ertoe over de gematigde houding, waarvan zij in de afgelopen jaren blijk gaven, te
laten varen. Hierbij ging de voor-

1) ‘Koppelbazen’ worden genoemd mensen die arbeiders in dienst hebben welke zij alleen maar
gebruiken om ze, tegen een ruime vergoeding, ter beschikking te stellen aan ondernemers
die om arbeidskrachten verlegen zijn. Vooral in Amsterdam kwam het herhaaldelijk voor
dat arbeiders hun baan opzegden en dan de volgende dag als door een ‘koppelbaas’ geleverde
arbeidskracht op hetzelfde bedrijf terugkwamen, natuurlijk met een hoger (zwart) loon dan
het de ondernemer geoorloofd was te betalen. Het is een van de vele anomalieën waartoe de
geleide loonpolitiek voerde.
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zitter van de Algemene Nederlandse Metaalbewerkers Bond voorop: in antwoord op
enkele werkgevers die zonder overleg ertoe overgingen de overeengekomen wettelijke
lonen te verhogen, kondigde hij aan dat zijn bond bij de komende onderhandelingen
8% loonsverhoging en uitbreiding van de vakantie met drie dagen zou eisen. Andere
bonden wilden daarbij niet achter blijven en lieten gelijke geluiden horen. Zelfs op
het hoogste niveau, dat der vakcentrales, kwam de zaak in beweging. Na enige
aarzeling stapten de drie vakcentrales2) resoluut heen over de gebruiken van de geleide
loonpolitiek welke hun bewegingsvrijheid belemmerden. Zij wachtten niet tot de
cijfers van het Centraal Planbureau, welke tot nu toe een beslissende rol in het
loonvormingsproces speelden, op tafel lagen. Zij namen zelfs het risico dat de door
hen altijd hoog gewaardeerde samenwerking met de vertegenwoordigers der
werkgevers in de Stichting van de Arbeid3) verbroken zou worden. Eensgezind
publiceerden zij een lijst van eisen, die wel zeer contrasteert met de bescheidenheid
en voorzichtigheid die de Nederlandse vakbeweging in 't verleden kenmerkte. De
voornaamste punten hierin waren:
1. Vanaf 1 januari een loonsverhoging van 8 tot 10%;
2. Mogelijkheid om per onderneming naar boven af te wijken van de per collectieve
arbeidsovereenkomst voor een bedrijfstak overeengekomen lonen;
3. Vaststelling van een minimum-loon van f 100 per week;
4. Een uitkering ineens ter compensatie van de voor het afgelopen jaar te laag
vastgestelde lonen.
Op onze Belgische lezers zal dit eisen-pakket misschien weinig indruk maken. Zij
moeten echter weten dat menigeen in Nederland, ook onder degenen die sympathiek
staan tegenover de arbeidersbeweging, ervan geschrokken is: in vergelijking met
wat men hier van de vakbeweging gewend is, moesten deze eisen wel zeer fors
schijnen!
Ondertussen zijn werkgevers en werknemers in de Stichting van de Arbeid het
eens kunnen worden over een verbetering der arbeidsvoorwaarden die niet ver afwijkt
van wat de vakcentrales eisten. Dat wil echter niet zeggen dat de loonpolitiek gered
is. Wat uiteindelijk uit de crisis der afgelopen maanden zal resulteren is nog niet te
voorzien. Eén ding echter is zeker, de loonpolitiek zal niet meer op dezelfde voet
kunnen worden voortgezet, aangezien de vakcentrales hun koers zo

2) Het socialistisch georienteerde Nederlands Verbond van Vakverenigingen, het
protestant-christelijke Christelijk Nationaal Vakverbond en het Nederlands Katholiek
Vakverbond.
3) De Stichting van de Arbeid is een organisatie waarin het hele Nederlandse bedrijfsleven
vertegenwoordigd is. Vertegenwoordigers der centrale organisaties van werkgevers,
werknemers, middenstanders en boeren verzekeren hier een regelmatig contact tussen de
verschillende groepen in het bedrijfsleven.
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gewijzigd hebben, dat de voorwaarden daarvoor niet meer vervuld zijn.
De koerswijziging der vakcentrales is waarschijnlijk wel het feit dat voor de sociale
toekomst van Nederland de belangrijkste gevolgen zal hebben. Zeker, ook de
beweging die onder de arbeiders ontstaan is, zal zijn uitwerking niet missen. Men
mag echter aannemen dat de strijdlust die zij in de afgelopen maanden toonden, door
verstandige maatregelen tot redelijke grenzen teruggebracht kan worden. Wat blijvend
effect zal hebben is dan slechts het feit dat duidelijk geworden is, dat ook de
Nederlandse arbeiders geen kudde makke schapen vormen, die zich gedwee schikken
naar wat hun leiders, op grond van theoretische overwegingen, voor hen het beste
achten. Dat betekent dat de gevolgen van het in beweging komen der massa zich
vooral hierin zullen doen voelen, dat de vakbondsleiders meer dan in het verleden
genoodzaakt zijn de spreekbuis te zijn voor wat er onder de massa leeft. Dat nu is
juist een van de elementen die bepalend zijn voor de koerswijziging der vakbeweging.
***
Dat in Nederland, ook nadat de economie zich van de in de 2e wereldoorlog geleden
schade had hersteld, de loonvorming nationaal kon worden beheerst, was te danken
aan het feit dat de Nederlandse vakbeweging bereid en in staat was haar actie ter
verdediging van het arbeidersbelang aan de eisen van een geleide loonpolitiek aan
te passen. Een tweetal omstandigheden van typisch Nederlandse aard maakten het
mogelijk dat zij een weg insloeg die sterk afwijkt van de traditionele vakbondspolitiek
die in het buitenland nog altijd gevolgd wordt.
De eerste omstandigheid is dat haar leiders, vooral onder invloed van socialistische
ideeën, een vrijwel onbeperkt gezag toekenden aan de uitspraken der economische
wetenschap, waarbij - dat moge ter verduidelijking voor de Belgische lezers vermeld
worden - de opvattingen van de school van Tinbergen praktisch vereenzelvigd werden
met economie zonder meer. Men dacht dat de volkshuishoudkunde met zekerheid
de weg zou kunnen wijzen om zowel de groei van de welvaart te garanderen als om
een herhaling der vooroorlogse werkloosheid te voorkomen. Ja, men meende dat een
strakke leiding der Nederlandse economie, met de daaraan verbonden beheersing
van de loonvorming, de noodzakelijke voorwaarde vormde om ook op langere termijn
de realisering der ‘sociale wensen’ veilig te stellen. Vandaar de bereidheid der
vakbeweging zich zonder reserve aan te sluiten bij een loonpolitiek waarin de
berekeningen der economen en hun adviezen het onwrikbare uitgangspunt vormden.
Een verklaring voor deze behoefte om te leunen op de gegevens der
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economische wetenschap moet waarschijnlijk gezocht worden in de wijd-verspreide
opvatting dat de Nederlandse welvaart bijzonder kwetsbaar is. Tot voor kort meende
men algemeen dat Nederland als grondstoffen-arm land alleen door lage prijzen de
export in stand kan houden die nodig is om zijn grote importen te dekken. Ook
geloofde men vast dat de relatief sterke bevolkingsgroei tot speciale moeilijkheden
voor de werkgelegenheid zou leiden, welke alleen door een voorzichtige economische
politiek overwonnen konden worden.
Dat de vakbeweging in de praktijk ook naar dergelijke inzichten kon handelen,
was te danken aan de tweede omstandigheid die meer van feitelijke aard is. De sterk
gecentraliseerde structuur der Nederlandse vakbeweging, waarin de beslissingsmacht
veel meer bij de drie centrales ligt dan bij de bonden, stelde de centrale leiding in
staat haar actie consequent te richten op wat zij als het ware belang der arbeiders
ziet. Zij hoefde veel minder dan dit in andere landen het geval is, zich te richten naar
wat onder aan de voet leeft. Ook impopulaire maatregelen kon zij, wanneer dat nodig
werd gevonden, nemen, zo zelfs dat men wel eens de indruk kon krijgen dat de sterk
gecentraliseerde structuur aan de centrale leiding een dergelijke greep op de leden
gaf dat zij helemaal niet hoefde te letten op de protesten die van onder komen.
Na wat de afgelopen maanden is gebeurd, is het ondenkbaar geworden dat de
vakbeweging zich opnieuw zal aanpassen aan de eisen van een loonpolitiek in de
geest van die der voorbije jaren. De omstandigheden die dit mogelijk maakten, bestaan
eenvoudig niet meer. Niet alleen is het vertrouwen in de economische berekeningen
definitief ondergraven, ook de situatie dat de vakbondsleiders, zonder acht te geven
op wat de leden verlangen, hun ideeën kunnen uitvoeren, bestaat niet meer. Dit blijkt
vooral als men zich er rekenschap van geeft dat in de gebeurtenissen van de laatste
maanden slechts een ontwikkeling werd afgesloten die reeds verschillende jaren aan
de gang was.
***
Voor wie de gebeurtenissen der laatste jaren gevolgd heeft kwam de stap waardoor
de vakbeweging zich openlijk aan de bevoogding der economische wetenschap
onttrok, niet onverwacht. Reeds enige malen had zij blijk gegeven niet alles wat in
naam der wetenschap aan haar voorgehouden wordt, te kunnen accepteren. Bovendien
bracht het geloof dat zij in de economische berekeningen stelde, haar verschillende
malen in grote moeilijkheden.
Verleden jaar reeds deed zich de gebeurtenis voor dat een vakbondsleider (A.
Kloos van het N.V.V.) openlijk in discussie trad met een
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gerenommeerd econoom (Prof. J. Pen), die, vooral in de socialistische vakbeweging,
altijd groot aanzien had genoten. De aanleiding hiertoe was het onbegrip dat deze
en andere economen toonden voor de poging der vakbeweging om, door een
verandering in de loonpolitiek, het groeiend onbehagen in de eigen gelederen te
bezweren. Dat zij niet meer in staat meende te zijn de economische wetenschap als
enig richtsnoer voor haar beleid aan te houden, had haar tot voorwerp gemaakt van
een, soms in bittere en cynische bewoordingen gevatte, kritiek van de zijde der
wetenschapsmensen4). Een publikatie van het Centraal Planbureau riep begin juli van
dit jaar een storm van protesten van de zijde der vakbeweging op. Het Centraal
Planbureau had berekend dat er de komende vier jaren slechts 0,5% ‘ruimte’ zou
zijn voor loonsverhogingen: dat was de vakbeweging nu toch wel wat al te gortig!
Herhaalde malen was ondertussen gebleken dat de ‘ruimte’ voor loonsverhogingen
die wetenschappelijk berekend was, veel te gering was. Telkens kwam de
vakbeweging daarmee in een moeilijke positie tegenover haar leden. Omdat in 1959
de berekeningen aan de krappe kant waren geweest, deden zich in het najaar van
1960 grote moeilijkheden voor in de metaalindustrie, waar evident te constateren
was dat gemakkelijk hogere lonen betaald konden worden. De huidige crisis is voor
een niet belangrijk deel te wijten aan het feit dat verleden jaar de mogelijkheden voor
1963 belangrijk onderschat zijn. Dit is daarom des te moeilijker voor de vakbeweging
te verwerken, omdat de zo door de arbeiders geleden schade achteraf niet meer te
herstellen valt.
Tekenend voor wat er thans losgeslagen is, mag het wel heten dat niet alleen het
geloof in de cijfers definitief geschokt is, maar dat ook tal van uitgangspunten van
onze loonpolitiek welke tot nu toe boven elke discussie verheven schenen, op losse
schroeven zijn komen te staan. De vakbondsleiders schromen niet meer om openlijk
in twijfel te trekken of het wel mogelijk is door een nationale conjunctuurpolitiek
Nederland te vrijwaren voor de schokken die door de internationale conjunctuur
veroorzaakt worden. Zij tonen zich niet meer overtuigd van het dogma dat Nederland
alleen door een politiek van lage prijzen en lage lonen zijn positie op de wereldmarkt
kan handhaven. Het is wel duidelijk dat daarmee de grondslagen van de tot nu toe
gevolgde politiek volkomen ondermijnd zijn.
Minstens even belangrijk als de ‘breuk’ met de wetenschap is het feit dat de
vakbeweging er thans resoluut toe is overgegaan eisen te

4) Men zie hiervoor de Economisch-Statistische Berichten van 25 juli en 1 augustus 1962.
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stellen die geïnspireerd zijn door het verlangen, het vertrouwen van de arbeiders te
behouden of te herwinnen. Ook deze stap was te voorzien. De loyale medewerking
aan de nationale loonpolitiek dreigde namelijk tot een vertrouwenscrisis in de
vakbeweging te voeren. Langzamerhand was het een algemeen verbreid verschijnsel
geworden dat ondernemers hun arbeiders hogere lonen geven dan de vakverenigingen,
volgens de regels van de loonpolitiek, in de onderhandelingen mogen bedingen
(zwarte lonen). Dat moest bij de arbeiders wel de indruk wekken dat de vakbeweging
veel te lauw is in het opkomen voor hun belangen. Verschillende groepen van
arbeiders kwamen er dan ook toe de band met de drie grote vakcentrales te breken
en tot de oprichting van onafhankelijke vakverenigingen, meestal als categoriale
organisaties betiteld, over te gaan. Geen wonder dat de laatste jaren menigmaal het
protest van vakbondsleiders weerklonk: ‘de loonpolitiek maakt onze vakbeweging
kapot’.
Wat de vakbondsleiders zich thans gerealiseerd hebben, is dat datgene wat nodig
is om de bestaande samenwerking met overheid en werkgevers te handhaven, niet
zonder meer parallel loopt met wat nodig is om het vertrouwen der leden in de leiding
der vakbeweging in stand te houden. Zij hebben nu duidelijk voor ogen dat de
instandhouding van dit vertrouwen hun eerste aandacht vraagt, aangezien zonder dit
vertrouwen op de duur het bestaan der vakbeweging zelf in gevaar komt en daarmee
de mogelijkheid komt te vervallen om welke loonpolitiek dan ook te verwerkelijken.
De konsekwentie die zij hieruit trekken, komt duidelijk tot uitdrukking in wat de
voorzitter van het N.V.V. op 21 oktober op een congres zeide: als ik moet kiezen
tussen het voortbestaan van de Stichting van de Arbeid of het goed functioneren van
de vakcentrales, dan kies ik voor het laatste.
***
De verschijnselen waarin de loonpolitieke crisis zich uitte en de koerswijziging van
de vakbeweging die eruit voortkwam, hebben menige Nederlander met verbijstering
geslagen. Men weet er geen raad mee: men vermag in de gebeurtenissen niets anders
te zien dan een nederlaag van de rede tegenover op drift gekomen verantwoordingsloze
negatieve elementen; men kan zich niet voorstellen hoe de thans door de vakbeweging
ingeslagen weg tot iets anders kan voeren dan tot chaos en wanorde.
Met name twee dingen weet menigeen niet te verwerken:
1. dat de vakbeweging zich niet meer bereid toont de veilige weg te volgen die
door de economische deskundigen uitgezet wordt - men
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ziet daarin niet alleen een onvergeeflijke aanmatiging, maar ook een bewuste keuze
voor het avontuur;
2. dat de vakbeweging haar beleid thans afstemt op wat nodig is om het vertrouwen
der massa te behouden of te herstellen - dat moet betekenen, zo meent men, dat de
onredelijke verlangens der massa de politiek gaan bepalen, of liever, elke werkelijke
politiek onmogelijk gaan maken.
Men geeft hiermee eigenlijk blijk nog weinig begrip te hebben voor de eigen eisen
van het sociale leven in onze tijd. Te weinig schijnt nog doorgedrongen te zijn dat
het ‘sociale’ niet minder dan het ‘economische’ eisen stelt die niet ongestraft
verwaarloosd kunnen worden. Daardoor staat men vreemd tegenover het probleem
waarmee de moderne, gelijkberechtigde samenleving klaar moet zien te komen: dat,
waar het om de verdeling van rechten en plichten, van lasten en lusten van het
gemeenschapsleven gaat, de eenvoudige man van de straat niet minder dan de
wetenschapsman er aanspraak op maakt dat zijn mening tot gelding komt5). Men
heeft eigenlijk nog niet ontdekt dat de aanvaarding van het democratische beginsel
het minder prettige gevolg heeft dat het handhaven van een goed functionerende
maatschappelijke orde een gecompliceerde aangelegenheid wordt, aangezien daarbij
nog met heel andere dingen rekening moet worden gehouden dan met de logica der
economische modellen en de redelijkheid der wetenschappelijke beschouwingen.
Het ‘sociale’ kent men slechts in de vorm van ‘sociale wenselijkheden’ die slechts
gerealiseerd kunnen worden inzover de ‘economische mogelijkheden’ dit toelaten;
men is zich niet bewust dat ook het ‘economisch wenselijke’ zijn begrenzing vindt
in het ‘sociaal mogelijke’. Daarom vermag men niet te zien dat wat nu gebeurt in
wezen niets anders is dan dat de feiten tonen dat een loonpolitiek, hij moge
economisch nog zo wenselijk schijnen, een fiasco moet worden als hij sociaal niet
verantwoord is, als hij de grenzen overschrijdt van wat op de duur ‘sociaal haalbaar’
is.
De miskenning van het sociale als een harde, haar eigen eisen stellende, realiteit
komt wel heel sterk tot uiting in de redenering dat de loonvorming in de moderne
maatschappij te ingewikkeld is geworden om de arbeider daarbij nog te laten
meespreken en dat het daarom onvermijdelijk wordt dat over de inhoud van zijn
loonzakje, buiten hem om,

5) Merkwaardig is dat de gedachte dat de inrichting der samenleving uitsluitend tot de
competentie hoort van de wetenschapsmensen, reeds te vinden is in de opzet van de ‘société
positiviste’ van de ‘stichter’ der sociologie, Auguste Comte. Alleen dacht hij hierbij meer
aan sociologen dan aan economen!
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door ‘deskundigen’ beslist wordt. Hierbij wordt over het hoofd gezien dat daarmee
de arbeider weer in de volkomen afhankelijke positie dreigt te geraken waarin hij
vóór honderd jaar verkeerde, met dit verschil dat hij nu, in plaats van aan de willekeur
van de ondernemer, overgeleverd wordt aan de willekeur van een nieuwe heer: de
technocraat! Men gaat hier voorbij aan de keiharde consequenties van het sociale
feit dat de arbeider niet meer beschouwd wil worden als een tweede-rangs burger en
de rechten opeist van een gelijkberechtigd samenlevingslid; dat hij niet minder dan
leden van andere groepen mee wil oordelen over de beloning die zijn arbeid waard
is en dat hij daarvoor juist de vakvereniging als instrument wil gebruiken.
Tegen deze arbeidersverlangens inbrengen dat zij economisch niet te realiseren
zijn, is een slechte dienst bewijzen aan de economische wetenschap. Men geeft
daarmee eigenlijk slechts te kennen, dat deze wetenschap haar categorieën niet
aangepast heeft aan de eisen die het ‘sociale’ heden ten dage stelt. Zij zou in de
onmogelijkheid verkeren om te verdisconteren wat nodig is om een economische
politiek te concipiëren waarvan redelijkerwijze verwacht mag worden dat de mensen,
zoals zij nu eenmaal op de dag van vandaag zijn, er de vrije medewerking aan zullen
verlenen, die voor de uitvoering ervan nodig is.
Wat het tweede punt dat verwarring verwekt betreft, het is natuurlijk waar, dat er
geen maatschappelijke orde kan bestaan als de massa der bevolking stuurloos haar
gang kan gaan. Opdat de rede de mogelijkheid hebbe het geheel in de juiste richting
te leiden, moet het woord der wetenschapsmensen met een zeker gezag klinken en
moeten leidersfiguren genoeg greep op de massa hebben om haar verlangens op
realiseerbare objectieven te richten. Hierbij echter moet in het oog gehouden worden
dat men thans niet meer de massa binnen de grenzen van het redelijke kan houden
door van haar te vragen dat zij zich als onmondig laat behandelen. De sociale
verhoudingen hebben zich nu eenmaal de laatste honderd jaar zo ontwikkeld dat,
waar het, zoals bij de loonvorming, gaat over de verdeling van rechten en plichten,
iedereen wil meespreken. Dat houdt in dat de wetenschap met datgene wat onder de
massa leeft moet rekening houden als met een feit dat niet minder hard is dan de
cijfers van invoer en uitvoer en dat de vakbewegingsleiders moeten aanvaarden dat
de leden het hen onmogelijk maken om alleen rekening te houden met wat zij het
beste voor de arbeiders achten.
Hierbij moge nog opgemerkt worden dat men het rationele aspect van het menselijk
kennen overtrekt, als men de massa eenvoudig voor dom houdt en miskent dat ook
in haar aanvoelen de rede niet onwerkzaam
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is6). Juist de gebeurtenissen van de laatste maanden maken duidelijk dat het directe
contact met de feiten de massa in sommige opzichten meer helderziend maakt dan
de wetenschapsmensen en de mensen van het beleid. Is het niet tenslotte de spontane
reactie der massa die in Nederland de ogen geopend heeft voor feiten, die eigenlijk
reeds lang bekend moesten zijn en die nu tot een bezinning gevoerd hebben op allerlei
tot nu toe als dogma's beschouwde theoretische ideeën?
***
Zodra men oog krijgt voor de rol die het sociale in het maatschappelijke leven speelt,
gaat men inzien dat de sociaal-politieke crisis die Nederland meemaakt helemaal
geen aanleiding hoeft te zijn tot verbijstering. Men hoeft slechts te bedenken dat aan
de loonpolitiek de eis moet worden gesteld dat hij in de huidige sociale verhoudingen
voor de arbeidersbevolking en haar organisatie aanvaardbaar is, om te zien dat wat
thans in Nederland gebeurt helemaal niet verwonderlijk is. Men kan er dan zelfs
troost in vinden te constateren dat in onze tijd, waarin het mogelijk schijnt geworden
de massa met organisatorische apparaten en toepassing van communicatie-techniek
volkomen te dirigeren, de wezenlijke voorwaarden voor een levende democratie, de
drang naar vrijheid en gelijkberechtigdheid, nog niet doodgedrukt zijn!
Dat de beweging die nu ontstond in menig punt de grenzen van het redelijke
overschrijdt en dat voorlopig negatieve elementen een grotere rol zullen spelen dan
eigenlijk wenselijk is, moet worden beschouwd als de rekening die ons gepresenteerd
wordt voor de fouten die in het verleden gemaakt zijn. Wij hebben de natuur, de
sociale mens van vandaag, in 't keurslijf van economische berekeningen en 'n perfect
functionerend vakverenigingsapparaat willen passen. Wij moeten ons niet
verwonderen dat de natuur met geweld haar rechten probeert te hernemen en daarbij
meer vernielt dan alleen het keurslijf waarin men haar gedwongen had. Het zal zeker
nog wel enige tijd duren voordat wij de situatie normaal meester zijn en enigszins
redelijke verhoudingen geschapen zullen hebben. Maar, - daarop moet men voorbereid
zijn -, terugkeer naar het oude is - en hopelijk zullen velen met ons zeggen: gelukkig
- niet meer mogelijk. Wij zullen moeten accepteren dat in de vorm van 'n veel minder
perfecte ordening van loon- en prijsvorming de prijs wordt betaald die grotere vrijheid
nu eenmaal kost en dat 't streven naar gelijkberechtigdheid het ons onmogelijk zal
maken, zoals in de achter ons liggende jaren, vrijwel alle arbeidsconflicten te
vermijden.

6) Hoe zowel de theoretische inzichten der denkers als het praktisch verstand der beleidsmensen
én het gevoel der massa een rol te spelen hebben in de sociale ontwikkeling, heb ik uiteengezet
in de ‘Nabeschouwing’ van mijn Een eeuw sociale problematiek, (Assen 1957), p. 272 v.
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Het Trentse Concilie in het licht van Vaticanum I en II (1563-1963)
M. Dierickx S.J.
OP 4 december 1563 hield het Trentse concilie zijn slotsessie. Alle dogmatische
decreten en de aanhef van de hervormingsdecreten werden nog eens voorgelezen,
waarop de concilievaders riepen: ‘Placet! Placet!’ ‘Ja, ja!’. De pauselijke legaat
Kardinaal Morone beëindigde het concilie met de woorden: ‘Post actas Deo gratias,
ite in pace!’, ‘Na Gode dank te hebben gebracht, gaat in vrede!’.
De protestantse geschiedschrijver Leopold von Ranke besluit zijn kritisch overzicht
van de kerkvergadering aldus: ‘Het concilie, zo heftig bevorderd, zo lang vermeden,
tweemaal ontbonden, door zo vele stormen geschud, bij de derde samenroeping
opnieuw vol gevaar, was in algemene eenstemmigheid van de katholieke wereld
beëindigd. Men begrijpt, dat de prelaten, toen zij de 4e december 1563 voor de laatste
keer samen waren, van ontroering en vreugde vervuld waren. Ook de vroegere
tegenstanders wensten elkaar geluk; in vele ogen van deze oude mannen zag men
tranen’1).
Het concilie van Trente is merkwaardig, niet alleen omdat het achttien jaar heeft
geduurd maar omdat het de katholieke leer tegenover het protestantisme heeft bepaald,
de diep vervallen christelijke zeden van de Kerk heeft hervormd en een blijvend
stempel gedrukt op de Katholieke Kerk van de volgende vier eeuwen.

Het duurt dertig jaar eer het concilie samenkomt
Toen Luther in 1518 naar Rome werd gedaagd om er zich te rechtvaardigen tegen
de beschuldiging van ketterij, beriep hij zich op een concilie. En na de pauselijke
bul Exsurge van 15 juni 1520, waarin hij met de pauselijke ban bedreigd werd, deed
hij een tweede maal een beroep op een algemeen concilie.
De Duitse kerkhistoricus Hubert Jedin2) heeft er voldoende op gewezen dat men,
naar de mening van vele Duitsers in die tijd, niet tegen Luther kon optreden, zolang
een concilie hem niet plechtig had veroordeeld. De vraag rijst dan ook: waarom
riepen in deze aanvangsperiode van het protestantisme de pausen geen concilie samen,
toen de eenheid van de Kerk nog had kunnen gered worden? Vooral twee redenen
weerhielden hen daarvan. Allereerst leefde bij vele geestelijken en leken de
vijftiende-eeuwse idee van het conciliarisme voort, een leer die het concilie boven
de paus stelt: wie de conciliaristische besluiten van de vijftiende-eeuwse conciliën
kent, zal dit bezwaar naar waarde schatten. Daarenboven maakten de voortdurende
oorlogen tussen Keizer Karel V en de Franse

1) L. von Ranke, Geschichte der Päpste, Wien, s.d., pp. 225-226. Zie ook J. Hefele en H.
Leclercq, Histoire des conciles, tome IX: Concile de Trente, door P. Richard, Paris, 1931,
p. 993.
2) H. Jedin, Geschichte des Konzils von Trient, 2 delen (volledig in 4 delen), Freiburg i.B.,
2

1951 en 1957. Idem, Kleine Konziliengeschichte (Herder-Bücherei). Freiburg i.B., 1959,
pp. 80-102.
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koning Frans I het niet alleen onmogelijk de concilievaders samen te brengen, maar
de Franse koning had er politiek voordeel bij dat de tegenstand van de protestanten
de macht van de keizer in Duitsland lam legde, en bijgevolg kantte hij zich tegen
een concilie dat de eenheid tussen de Duitse katholieken en protestanten had kunnen
herstellen.
Op de rijksdag van Nürnberg echter vroegen de Duitse rijksvorsten op 5 februari
1523 een ‘gemein, frei, christlich Konzil in deutschen Länden’. Met frei bedoelde
men papstfrei: aangezien de paus in Luthers zaak als partij optrad, mocht hij het
concilie noch samenroepen noch leiden; met christlich bedoelde men dat naast
bisschoppen ook leken op het concilie zouden zetelen, en dat men alleen op grond
van de H. Schrift zou oordelen; ten slotte voegde men er nog de bepaling in deutschen
Länden bij, omdat de strijd in Duitsland was uitgebroken, en dus ook daar beslecht
moest worden. Aan deze voorwaarden kon de paus echter onmogelijk voldoen.
De vrome Keizer Karel V werd meer en meer bezorgd om de religieuze toestand
in Duitsland en vroeg in 1525 zelf aan de paus een concilie. De jaren na 1525 waren
echter zwaar aan gebeurtenissen, waaronder de Sacco di Roma, de plundering van
Rome door keizerlijke troepen in 1527. Paus Clemens VII (1523-1534) heeft nooit
ernstig aan een concilie gedacht, ook al om persoonlijke motieven, zodat bij zijn
dood de hervormingsgezinde Seripando zijn activiteit kon samenvatten als: ‘de
Concilio verba’, ‘over het concilie: words, words, words!’.
De nieuwe paus Paulus III (1534-1549) stelde zich vanaf het begin van zijn
pontificaat tot doel het concilie samen te roepen. Hij stuurde nuntii uit om het terrein
te verkennen en, tot veler verbazing, vaardigde hij op 2 juni 1536 een bul uit, waarbij
hij een algemeen concilie samenriep te Mantua in Noord-Italië tegen 23 mei 1537.
Hij nodigde alle bisschoppen en abten uit, en ook de vorsten om liefst persoonlijk,
of anders door gezanten, aan het concilie deel te nemen. Als doel van het concilie
gaf hij aan: de dwalingen en ketterijen bestrijden, de zeden hervormen, de vrede in
de christenheid herstellen en een grote oorlog tegen de steeds gevaarlijker Turken
organiseren.
Echter, toen alle verwachtingen hoog gespannen waren, vroeg de hertog van
Mantua een conciliegarde van 5 à 6000 man, later tot 1500, tenslotte tot 1000 verlaagd,
maar dat moest voor de protestanten de concilievrijheid noodzakelijk compromitteren.
De paus verdaagde zijn concilie ‘ad calendas Novembris’ van dat jaar 1537; men
spotte dat het wel ‘ad calendas graecas’ zou zijn. Een tweede prorogatie volgde.
Op 18 oktober 1537 riep de paus nu het concilie samen naar Vicenza tegen 1 mei
1538. Toen de pauselijke gezanten er hun intrede deden, waren er, alles bijeen, vijf
bisschoppen opgekomen. Er stond de paus niets anders te doen dan het concilie tot
1539 uit te stellen. De Franse koning werkte echter tegen en er kwam niets van een
concilie terecht.
In 1540-1542 organiseerde Keizer Karel V verscheidene godsdienstgesprekken
tussen katholieken en protestanten en hoopte langs deze vreedzame weg de
godsdienstige eenheid van Duitsland te herstellen. Tevergeefs.
Nadat de rijksdag van Spiers zich akkoord had verklaard met de keuze van Trente,
die een Duitse rijksstad was maar in Noord-Italië gelegen en dus voor de pauselijke
afgevaardigden ook gemakkelijk te bereiken, vaardigde Paulus III op 22 mei 1542
een derde samenroepingsbul van het concilie uit, waardoor hij
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het concilie samenriep te Trente op 1 november 1542. Ofschoon er intussen weer
een oorlog ontbrand was tussen Keizer Karel V en de Franse koning, stuurde de paus
zijn legaten naar Trente: op 21 november 1542 deden zij hun plechtige intrede in de
stad, maar vonden er, buiten de bisschop van Trente, Madruzzo, en de pauselijke
commissaris Sanfelice, geen enkele prelaat! Het was wel om te wanhopen. Zeven
maanden later waren er slechts tien bisschoppen verschenen. Op 29 september 1543
vaardigde de paus een suspensiebulle uit: de indruk op de Duitse katholieken, die al
hun hoop op het concilie hadden gezet, was ontzettend.
In september 1544 sloten de Keizer en de Franse koning vrede. Op 30 november
1544 vaardigde paus Paulus III zijn bul ‘Laetare Jerusalem’ uit, waardoor hij nu voor
de vierde keer het concilie samenriep, weer te Trente, op de zondag Laetare, dus op
15 maart 1545. Hij stuurde drie legaten, de kardinalen Del Monte en Cervini en de
diaken Pole. Op 14 maart waren er buiten de legaten en de bisschop van Trente twee
bisschoppen! De opening werd verdaagd tot 3 mei; op 23 mei waren er 17 bisschoppen
en 5 ordegeneraals gearriveerd.
Nu sloot Paus Paulus III het bekende verbond met Keizer Karel, waarin hij hem
voor zijn oorlog tegen de Smalkaldische Bond van de Duitse protestanten 12.500
man en 200.000 dukaten toezegde. Eerst wilden zij de militaire macht van de
protestanten breken en daarna samen met de mak geworden protestanten een concilie
houden. De oorlog sleepte echter aan. Dan bepaalde de paus op 13 november dat het
concilie op 13 december 1545 geopend zou worden. En inderdaad, wonder boven
wonder, op 13 december 1545 werd het concilie ook geopend.
Als wij deze pijnlijke openingsgeschiedenis van het Trentse concilie vergelijken met
die van de twee Vaticaanse concilies, constateren wij dat het pauselijk prestige en
de pauselijke macht in de tussenliggende eeuwen enorm zijn gestegen.
Op 6 december 1864 deelde paus Pius IX onder strikte geheimhouding aan een
groep kardinalen mee, dat hij eraan dacht een concilie samen te roepen, en in maart
1865 benoemde hij een commissie van kardinalen om de zaak verder te onderzoeken.
De oorlog tussen Pruisen en Oostenrijk in 1866, met het wegtrekken van de
beschermende Franse troepen uit Rome, bracht een complicatie, zodat de paus pas
op 29 juni 1867 openlijk zijn voornemen bekend maakte. Een jaar later, op 29 juni
1868 vaardigde hij de bul uit, die het concilie tegen 8 december 1869 samenriep. Op
de vastgestelde dag werd het concilie plechtig geopend3).
Wat het tweede Vaticaans concilie aangaat, op 25 januari 1959 spreekt Paus Joannes
XXIII voor het eerst van een nieuw concilie. Op 17 mei 1959 benoemt hij een
voorbereidende voorcommissie en op 5 juni 1960 tien voorbereidende commissies
en twee secretariaten. Op 25 december 1961 roept Paus Joannes het concilie samen,
en bepaalt op 2 februari 1962 de openingsdatum op 11 oktober 1962. Op de
vastgestelde 11e oktober 1962 wordt het tweede Vaticaans concilie geopend.

3) Zie M. Dierickx, Voorgeschiedenis van het eerste Vaticaans Concilie, in Streven, januari
1961, pp. 315-324.
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Het Trentse concilie duurt achttien jaar
Na bijna dertig jaar getreuzel kon het eindelijk samengekomen concilie gedurende
vijftien maanden rustig doorwerken. Zoals wij verder zullen zien, hebben de
concilievaders gedurende deze tijd merkwaardig werk geleverd. Op 9 maart 1547
kondigde echter president Del Monte aan, dat er in de stad vlektyfus was uitgebroken,
en hij vroeg aan de concilievaders of men langer in Trente zou zetelen, ofwel naar
Bologna in de Pauselijke Staten zou verhuizen.
Hiermee was nog een heel andere kwestie verbonden. De Keizer liet namelijk aan
het concilie en speciaal aan de presidenten duchtig zijn macht voelen. Deze wilden
aan de druk van de Keizer ontkomen, zo spoedig mogelijk. In februari van dat jaar
1547 had de paus zijn militair bondgenootschap met de Keizer opgezegd, en liet deze
dus in de steek vlak voor zijn beslissende slag tegen de Smalkaldische Bond. De
Keizer had enkele protestantse geallieerden en suste deze met het samengeroepen
concilie te Trente, dat hun grieven zou behandelen. Indien het concilie echter uit
Trente wegtrok, verloor hij een sterke troef. Toen op 11 maart over de overbrenging
van het concilie naar Bologna beslist moest worden, stemden 39 concilievaders voor,
maar de 14 keizerlijken stemden tegen. Het merendeel der concilievaders trok naar
Bologna, maar de keizerlijken bleven te Trente, met het gevolg dat men te Bologna
met het conciliewerk niet kon opschieten, en dat Paus Paulus III op 13 september
1549 het concilie definitief opschortte.
Zijn opvolger Julius III (1550-1555), niemand minder dan de vroegere president
van het concilie, Del Monte, riep het concilie opnieuw samen. Het zetelde weer te
Trente van 1 mei 1551 tot 28 april 1552. Intussen was de tweede Smalkaldische
oorlog begonnen en ditmaal werd Karel V smadelijk verslagen. Hij moest in een
draagstoel uit Innsbruck over de bergen wegvluchten, en de bedreigde concilievaders
vluchtten huiswaarts.
De volgende paus Marcellus II (1555), de vroegere president Cervini, regeerde
slechts drie weken, en zijn opvolger Paulus IV (1555-1559), de driftige Caraffapaus,
meende zelf beter de Kerk te kunnen hervormen dan een concilie dat kon.
Pas Pius IV (1559-1565), uit schrik trouwens voor een nationaal concilie in
Frankrijk, waar de protestanten, de hugenoten, voortdurend machtiger werden, riep
het concilie weer samen te Trente. Echter, op de vastgestelde 16e april 1561 vonden
de pauselijke legaten slechts 9 bisschoppen te Trente. Na het nodige uitstel kon het
concilie eindelijk op 18 januari 1562 zijn werkzaamheden hervatten, en, na een
gevaarlijke crisis, die tien maanden aansleepte, gelukkig beëindigen op 4 december
1563.
Theoretisch heeft het Trentse concilie 18 jaar geduurd; in feite, als wij het
intermezzo van Bologna op zij laten, zetelde het concilie te Trente vier jaar en drie
maanden.
Daartegenover zien wij dat het eerste Vaticaans concilie reeds na zeven maanden
werkzaamheden op 18 juli 1870 voorlopig werd geschorst. Daags daarop begon de
Frans-Duitse oorlog, die Napoleon III noodzaakte zijn Franse troepen uit Rome weg
te trekken. De Italiaanse nationalisten maakten er gebruik van om op 20 september
1870 Rome zegevierend binnen te rukken: Paus Pius IX was voortaan de gevangene
van het Vaticaan. Hij kon niet anders dan het concilie op 20 oktober 1870 sine die
opschorten.
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Toen Paus Joannes XXIII zijn concilie samenriep noemde hij het echter het tweede
Vaticaans concilie, ofschoon het eerste nooit officieel was gesloten. Het tweede
Vaticaanse concilie zetelde tot nog toe twee maanden, van 11 oktober tot 8 december
1962. Op de huidige tweede zittingsperiode van 29 september tot december 1963
volgen zeker nog één of meerdere zittingsperioden.

Betrekkelijk weinig concilievaders wonen het Trentse concilie bij
Bij het bestuderen van het concilie van Trente wordt men telkens weer getroffen
door het kleine aantal concilievaders, in vergelijking met de uiterst belangrijke
maatregelen en definities die er tot stand kwamen.
De eerste periode van 1545 tot 1547 begon met 34 concilievaders en eindigde met
58, na een maximum van 73 bereikt te hebben. De tweede periode had nog minder
succes: ditmaal begon men met amper 18 concilievaders, bereikte een maximum van
64 om op de laatste sessie nog 55 man te tellen. Het concilie trok veruit het meest
concilievaders gedurende de derde periode: van 111 of 113 bij de eerste sessie steeg
men tot 237 bij de zevende sessie - de 23e van het hele concilie - en eindigde met
195 volgens Cristiani, of 219 volgens Eder4).
Wat nu de nationaliteit van deze concilievaders aangaat, constateren wij dat in de
eerste twee perioden het bijna uitsluitend bisschoppen van bezuiden de Alpen en de
Pyreneeën waren. Op de eerste sessie van de derde periode waren er onder de 111
concilievaders 85 Italianen en 14 Spanjaarden, maar slechts 1 Duitser, 1 Fransman,
1 Nederlander, 1 Engelsman, enz. Stilaan stroomden meer bisschoppen toe. Op 13
november 1562 deed de Kardinaal van Lotharingen eindelijk zijn intrede met een
heel gevolg; van de 183 tot dan toe aanwezige concilievaders waren er slechts twee
Fransen; dit aantal steeg nu tot 19.
Bij gebrek aan meer gegevens hebben wij de namen nagegaan van de 216
concilievaders die de acten van het concilie van Trente in december 1563 hebben
ondertekend. Om een vergelijking met de twee Vaticaanse concilies mogelijk te
maken, rekenen wij de bisschoppen tot het land waarin hun bisdom thans gelegen
is. (De bisdommen Metz, Toul en Verdun b.v. behoorden toen nog tot het Germaanse
keizerrijk, maar wij rekenen ze bij Frankrijk.) Behoudens mogelijke fouten in de
soms moeilijk te identificeren namen, waren er aldus onder de 216 ondertekenende
concilievaders 132 Italianen, 27 Spanjaarden en 3 Portugezen, 7 uit Joego-Slavië en
15 uit Griekenland, Cyprus en Kreta; de overige 32 zijn van ten noorden van de
Alpen: 19 Fransen, 1 Duitser, 3 Belgen, 1 Nederlander, 1 uit Bohemen, 1 Zwitser,
1 Pool, 1 Hongaar, 1 Brit en 3 Ieren5).
4) Wij zullen moeten wachten tot het standaardwerk van Jedin voltooid is, om juiste statistieken
van het aantal deelnemers te kunnen opmaken. Wij hebben onze cijfers ontleend aan het
reeds vermelde werk van Richard, en vooral aan Histoire de l'Eglise o.l.v. A. Fliche en V.
Martin, tome 17: L'Eglise à l'époque du concile de Trente, door L. Cristiani, Paris, 1948,
passim. Deze cijfers worden voor de eerste periode gecorrigeerd in de reeds verschenen twee
delen van het boven aangehaalde werk van H. Jedin en ook vergeleken met die van
Kirchengeschichte o.l.v. J.P. Kirsch, 3e band, tweede deel: Die Kirche im Zeitalter des
konfessionellen Absolutismus (1555-1648), door K. Eder, Freiburg i./B., 1949.
5) Concilium Tridentinum, t. IX, Actorum tomus VI, door St. Ehses, Freiburg i./B., 1924, pp.
1111-1120.
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waren, en in overgrote meerderheid tot de landen van het Middellandse Zeegebied
behoorden.
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Het eerste Vaticaans concilie was eigenlijk het eerste concilie dat door prelaten uit
de hele wereld werd bijgewoond en dus zijn benaming oecumenisch ten volle
verdiende. Van de 1056 uitgenodigde concilievaders zijn er 774 in Rome gearriveerd,
al ligt dit getal een heel eind boven het aantal dat op een der vier plechtige sessies
verscheen: bij de openingssessie waren er blijkbaar 642 en bij de slotsessie nog 535.
Van deze 774 concilievaders waren er meer dan 200 Italianen, 71 Fransen, 40 uit
Oostenrijk-Hongarije, 39 Spanjaarden, 19 Duitsers en evenveel Ieren, 12 Engelsen,
5 Belgen, 3 Nederlanders, enz. Maar 40 kwamen uit de Verenigde Staten, 9 uit
Canada, 30 uit Latijns-Amerika, 50 waren van Oosterse ritus, en een honderdtal
waren missiebisschoppen vooral uit Azië en Afrika. Gibbons zegt dat er in Trente
slechts 4 Engelssprekenden waren, op het eerste Vaticaans concilie echter meer dan
1206).
Het tweede Vaticaans concilie geeft natuurlijk een nog veel ruimer
vertegenwoordiging van de buiten-Europese continenten; daarenboven zetelden voor
het eerst een aantal kleurlingen onder de concilievaders. Van de 2868 geïnviteerde
concilievaders zijn er ongeveer 2500 in oktober 1962 te Rome aangekomen. Onder
de uitgenodigden waren er 127 van de Pauselijke Curie en de Romeinse kerkprovincie,
1048 Europeanen, 956 Amerikanen, 384 uit Azië, 279 uit Afrika en 74 uit Australië
en Oceanië. Onder de Europeanen waren 379 Italianen, 171 Fransen, 95 Spanjaarden,
72 Duitsers, 40 Britten en 30 Ieren, 36 Belgen en 26 Nederlanders, enz. Van de 956
Amerikanen kwamen er 238 uit de Verenigde Staten, 202 uit Brazilië, 97 uit Canada,
63 uit Mexico en evenveel uit Argentinië. Noteren wij nog dat 125 concilievaders
van Oosterse ritus zijn7).
Als wij de concilievaders van de laatste drie concilies tegenover elkaar stellen, zien
wij duidelijk dat, zoals de wereld nu pas één is geworden, ook de huidige Kerk nu
eerst werkelijk katholiek, dit is universeel is geworden.

Leken hadden grote invloed op het Trentse concilie
Herhaaldelijk hebben keizers een algemeen concilie samengeroepen. Nog in 1414
riep Keizer Sigismond het concilie van Konstanz samen waarop het Westers Schisma
werd opgelost. Wij hebben echter boven gezien, dat Paulus III herhaaldelijk met
Keizer Karel V heeft onderhandeld over het samenroepen van een concilie te Trente.
Pas toen Keizer Karel zijn steun had toegezegd, kon de paus het concilie samenroepen.
Zowel de keizer als de Franse koning en, voor de laatste periode, de Spaanse
koning beslisten of hun bisschoppen al dan niet aan het concilie zouden deelnemen.
Ook gedurende de zitting hebben de vorsten op de gang van de discussies grote
invloed uitgeoefend. De eis van Keizer Karel dat het concilie zich aanvankelijk alleen
met de hervorming van de Kerk bezig zou houden, hebben de concilievaders
weliswaar niet ingewilligd, maar zij konden evenmin gehoor geven aan de wens van
de paus om alleen over doctrinaire kwesties te discuteren. Het compromis bestond
6) Zie M. Dierickx, Het bewogen eerste Vaticaans concilie, in Streven, april 1961, pp. 621-631.
7) Herder-Korrespondenz, XVII, oktober 1962, pp. 59-64.
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hervorming der Kerk ter hand zou nemen.
Wat de behandelde onderwerpen aangaat, hadden de vorsten de gelegenheid
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bepaalde kwesties aan het concilie voor te leggen. Zo heeft het niet veel gescheeld,
of Keizer Ferdinand kon in de derde zittingsperiode de lekenkelk (communie onder
de twee gedaanten) en het priesterhuwelijk, twee door vele Duitsers gewenste
bepalingen, door het concilie doen goedkeuren.
Afgezien van de tussenkomst der vorsten hebben sommige leken op het concilie
een belangrijke rol gespeeld. Bij de opening in december 1545 was een der drie
presidenten, de Brit Pole, nog maar diaken, en geen priester. Het concilie heeft zeer
veel te danken aan zijn secretaris Massarelli, een leek. Ook andere leken hebben
invloed uitgeoefend.
Toen bij de voorbereiding van Vaticanum I in 1865 de vraag rees of men de
wereldlijke vorsten zou uitnodigen, besloot men, ofschoon de Kerk theoretisch nog
steeds vasthield aan de eenheid van Kerk en Staat, noch de vorsten te raadplegen
over het voor en tegen van een concilie, noch ze uit te nodigen om zich op het concilie
te laten vertegenwoordigen, zoals tot dan toe op alle concilies het geval was geweest.
Men ging dus nieuwe wegen op. De paus liet alleen een schrijven sturen aan alle
katholieke hoven met de wens dat de katholieke vorsten het concilie zouden steunen.
Het is hier niet de plaats erop te wijzen hoe gedurende de voorbereiding van het
eerste Vaticaans concilie en ook gedurende het concilie zelf verscheidene regeringen
hebben willen ingrijpen of op het punt hebben gestaan in te grijpen. Op het randje
af is men kunnen ontsnappen aan een inmenging van de kant van het staatsgezag.
Van enige rechtstreekse deelname van leken aan het concilie zelf is nergens sprake,
al hebben sommigen, b.v. Veuillot, wel onrechtstreeks invloed uitgeoefend.
In onze tijd is de scheiding van Kerk en Staat blijkbaar zozeer in de gewoonten
doorgedrongen, dat de Roomse Kerk vrij een concilie kan organiseren zonder de
staatsmachten erin te betrekken. De vraag of de regeringen op de sessies
vertegenwoordigd zouden zijn door een gezant, werd niet eens meet gesteld.
Wel hebben de leken, althans onrechtstreeks, bij het opstellen van het programma
der werkzaamheden en der te behandelen themata hun wensen en voorstellen kunnen
voorleggen. Op de eerste sessie zelf was slechts één katholieke leek, dhr. Guitton,
toegelaten; gedurende de huidige tweede periode zetelen twaalf leken als waarnemers
op het concilie. Van een actieve, rechtstreekse deelname der leken echter aan het
concilie is, wij mogen zeggen helaas, tot nu toe geen sprake geweest.

Het Trents concilie stond scherp afwijzend tegenover de Protestanten
Ofschoon de stad Trente in Noord-Italië, vlak bij Oostenrijk en Duitsland, gekozen
was om de protestanten de gelegenheid te geven het concilie bij te wonen, was dit
meer een maneuver dan de uitdrukking van een houding. De protestanten weigerden
dan ook aan dit concilie deel te nemen. Slechts één keer zijn er lutheranen op het
concilie verschenen. Nadat Keizer Karel de Smalkaldische Bond in 1547 te Mühlberg
verpletterend had verslagen, met de hulp trouwens van de protestant Maurits van
Saksen, kon hij op de Duitse protestanten druk uitoefenen, om het concilie, waarom
zij zo herhaaldelijk hadden gevraagd, en dat in 1551-1552 weer te Trente zetelde,
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de Straatsburgse protestanten, en ook van de keurvorst Maurits van Saksen. Op de
algemene sessie van 24 januari 1552 stelden deze protestantse afgevaardigden allerlei
eisen: een verbeterd persoonlijk vrijgeleide, opheffing van de eed van trouw van de
bisschoppen aan de paus, onderschikking van de paus aan de decreten van het concilie
in de zin van de besluiten van het concilie van Konstanz, en ten slotte het opnieuw
in behandeling nemen van de reeds goedgekeurde decreten. Het concilie kon hierop
onmogelijk ingaan. Dit verschijnen van gezanten van de protestantse keurvorst
Maurits van Saksen op het concilie was trouwens enkel bedoeld om zand in de ogen
te strooien, want deze keurvorst was troepen aan het werven waarmee hij een paar
maanden later de Keizer onverhoeds overviel en hem de zwaarste nederlaag van heel
zijn regering toebracht.
Wij kunnen hier nog aan toevoegen, dat heel het concilie van Trente in het teken
stond van een veroordeling van de protestantse dwalingen, en in de Kerk een scherpe
anti-protestantse houding heeft wakker geroepen, waarvan de katholieken zich slechts
de laatste decenniën gaandeweg bevrijden.
Op het eerste Vaticaans concilie werden de Orthodoxen en de Protestanten officieel
geïnviteerd. Dit werd echter zo onhandig en zo van uit de hoogte gedaan, dat, op
enkele uitzonderingen na, zowel de Orthodoxen als de Protestanten scherp hierop
reageerden en het uitnodigingsschrijven als een soort provocatie aan de kaak stelden.
Zoals wij allen weten, heeft Paus Johannes XXIII met deze afwijzende houding
van de vorige twee concilies radicaal gebroken. Wat vijf jaar geleden nog niemand
als mogelijk beschouwde, op de eerste zitting van het tweede Vaticaans concilie
zetelden 39 waarnemers die zeven orthodoxe kerken, tien protestantse
gemeenschappen en de Wereldraad van Kerken vertegenwoordigden, en daarenboven
waren er nog 9 protestantse gasten aanwezig. Gedurende de tweede periode is hun
aantal tot 64 gestegen. Zij wonen alle algemene sessies in de Sint-Pietersbasiliek bij,
en krijgen alle documenten toegestuurd, net zoals de concilievaders. Dit laat ons de
afstand meten die sinds Trente en sinds Vaticanum I voor een mogelijke hereniging
van alle christenen is afgelegd.

Het Trentse concilie neemt een zeer trage start
Toen het concilie van Trente op 13 december 1545 voor het eerst samenkwam,
constateerde men dat er geen programma van de te behandelen punten was opgemaakt,
en zelfs geen reglement klaar was over de wijze van vergaderen, discuteren en
definiëren. Sinds negen maanden zaten de pauselijke legaten te Trente te wachten
op de aankomst van een meer representatief aantal concilievaders, en al die tijd
hadden ze verbeuzeld, en niets voorbereid.
Zo werden de eerste vergaderingen van de concilievaders gewijd aan het regelen
van de goddelijke diensten en de preken, aan de kwestie van hun veiligheid en aan
de regeling van het stemrecht van de bisschoppen, ordegeneraals, abten en
procuratoren. Na vier maanden, op de eerste plechtige sessie van 4 april 1546, waren
zij in staat tegen de Protestanten te bepalen dat er naast de Heilige Schrift ook
mondelinge tradities bestaan. Gaandeweg drong zich ook stilaan een werkmethode
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de theologen discussies houden voor de bisschop-
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pen, m.a.w. de theologen zouden de concilievaders voorlichten. Dan kwamen deze
samen en beraadslaagden in algemene vergaderingen over de voorgestelde
onderwerpen. Wanneer zij het eens waren geworden over een bepaalde tekst, konden
zij dan in een plechtige sessie dogmata uitroepen en disciplinaire decreten afkondigen.
Zo liep het enkele maanden aan voor het concilie was ingereden, en voor men zowel
een werkmethode als een werkschema had opgesteld.
Op Vaticanum I zou men de zaken wijzer aanpakken. Eind 1867, twee jaar vóór de
opening van het concilie, werden vijf commissies van theologen aangesteld om de
nodige schemata op te stellen over de te behandelen onderwerpen. Hefele, de
beroemde schrijver van de Conciliengeschichte, die wist welke klippen men bij een
zo talrijke vergadering moest omzeilen, maakte op last van de paus, een reglement.
Ofschoon er kritiek op kwam, bleek gedurende het concilie dat het wijs was opgesteld
en zelfs werd het na twee maanden nog verstrengd. Wat echter de door theologen
voorbereide schemata aangaat, deze werden heftig aangevallen en bestempeld als
kamergeleerdheid. Zo oordeelde een bisschop dat het schema over het geloof zelfs
niet voor verbetering vatbaar was, en dat men niet beter kon doen dan het ‘met ere
begraven’: het werd dan ook teruggezonden naar de intussen aangeduide deputatie
van concilievaders.
Vaticanum II heeft zich de ervaringen van Vaticanum I ten nutte gemaakt. Eerst
werden alle bisschoppen en alle theologische faculteiten van de hele wereld naar hun
wensen en voorstellen gevraagd. Dit materiaal werd gedrukt, en daarna geordend
door tien commissies en twee secretariaten, welke op 5 juni 1960 waren aangesteld,
d.i. twee-en-een-half jaar vóór de opening van Vaticanum II. Tot deze commissies
en secretariaten behoren niet alleen vakgeleerden, maar ook vele bisschoppen,
aartsbisschoppen en kardinalen: het voordeel hiervan is dat deze laatste op de
concilievergaderingen de naar voren gebrachte schemata kunnen toelichten en
verdedigen, wat niet mogelijk was op Vaticanum I. Het reglement was zeer ruim
opgevat, en Paus Joannes XXIII heeft de concilievaders zelf laten ervaren dat ze
deze spreekvrijheid moesten inperken.

Het concilie van Trente heeft de kerkelijke leer tegenover de Protestanten
gedefinieerd en de Kerk hervormd
Zoals alle vorige concilies heeft ook dat van Trente de door ketters aangevochten
leer verdedigd en nauwkeuriger gedefinieerd. Daar de Protestanten alleen op de H.
Schrift, of beter, op een deel van de H. Schrift willen steunen, heeft het concilie een
opsomming gegeven van de 72 canonische boeken, en ook bepaald dat er naast de
H. Schrift mondelinge overleveringen zijn in de Kerk. Aangezien Luther de menselijke
wil als grondig verdorven voorstelde, heeft het concilie verder bepaald dat de erfzonde
de menselijke wil weliswaar verzwakt, maar toch zijn vrijheid laat, en het heeft tevens
een hele rechtvaardigingsleer gedefinieerd. Tegenover de Protestanten, die slechts
twee sacramenten aannemen en dan nog niet in de katholieke betekenis, heeft het
concilie ten slotte bepaald dat er zeven sacramenten zijn, en voor elk van de zeven
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heeft het de kerkelijke leer nauwkeuriger uiteengezet. Dit zijn in hoofdzaak de
dogmatische bepalingen van Trente.
Daarnaast heeft het een hele kerkelijke hervorming willen doorvoeren. Vooral het
decreet Cum adolescentium aetas over het oprichten van seminaries voor de
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opleiding van priesters, het urgeren van de residentieplicht van bisschoppen en
pastoors, en ten slotte het decreet Tametsi, dat clandestiene huwelijken voorgoed
ongeldig verklaarde en een sanering van het gezinsleven mogelijk maakte, hebben
de katholieke reformatie krachtig in de hand gewerkt.
Als tekorten in het grandioze werk van Trente zouden wij toch willen aanstippen
dat dit concilie de leer van de Kerk niet voldoende heeft bepaald, en vooral het
primaat van de paus nog in het onzekere gelaten: daardoor zijn latere ketterijen als
gallicanisme, jansenisme en febronianisme mogelijk geweest. Een tweede tekort,
maar op een ander plan, is geweest dat het niet krachtiger is kunnen optreden tegen
de inmenging van de vorsten in louter kerkelijke zaken. Misschien was in een tijd
van zo strakke eenheid van Kerk en Staat de volledige vrijmaking van de Kerk
tegenover de staatsmacht niet mogelijk. Een feit is echter dat dit, gedurende heel het
ancien régime, een nefaste invloed op de Kerk heeft gehad.
In de lijn van de vorige concilies heeft Vaticanum I scherp stelling genomen tegen
de dwalingen van de 19e eeuw. Wegens de bruuske opschorting heeft Vaticanum I
slechts vijf van de voorbereide 75 schemata kunnen afwerken. De verhouding van
geloof en rede werd nauwkeurig bepaald in deze eeuw van rationalisme en van
overdreven vertrouwen in de rede. Uit het hele tractaat over de Kerk werd evenwel
slechts één punt naar voren gehaald: de onfeilbaarheid en het primaat van de paus.
Het resultaat was echter dat door het niet uitwerken van een leer over de Kerk en
over de bisschoppen, de klemtoon te sterk op Rome en de Pauselijke Curie is gelegd.
Aan Vaticanum II heeft Paus Joannes, tegen de hele traditie in, een eigen opdracht
gegeven. In zijn openingsrede zei hij: ‘De Kerk heeft in alle tijden de dwalingen
bestreden en dikwijls heeft zij ze ook veroordeeld met de grootste strengheid. Nu
integendeel verkiest de Bruid van Christus liever het heelmiddel van de
barmhartigheid te gebruiken dan het wapen van de strengheid. Zij wenst de huidige
noden te verhelpen door de kracht van haar leer uitvoeriger te verklaren liever dan
door veroordelingen te vernieuwen’8). Niet het definiëren van nieuwe dogmata is de
opdracht van het 21e algemeen concilie, maar het afstemmen van de leer, de liturgie
en het leven van de Kerk op de noden van onze hedendaagse mensen. Om het met
één woord te zeggen: het doel van het concilie is een aggiornamento, een aanpassing
aan onze eigen tijd.
Het Trentse concilie bezegelde de afscheiding van de Protestanten, Vaticanum I
bewerkte een scheuring onder de concilievaders zodat een schisma dreigde, Vaticanum
II staat in het teken van de zielzorg en van de oecumene.

Het concilie van Trente schonk de Kerk nieuw leven
Alle kerkhistorici zijn het erover eens dat het concilie van Trente een enorme betekenis
heeft gehad voor de Katholieke Kerk. Het gaf het antwoord van het hoogste leerambt
aan de uitdaging van de protestantse hervorming, en voldeed aan de sinds de 15e
eeuw diep gevoelde behoefte aan ‘hervorming in hoofd en leden’. Het verhielp de
8) Osservatore Romano, 12 oktober 1962, p. 3 (Ital. tekst), p. 2 (Lat. tekst).
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nauwkeurig de kerkelijke leer; daarenboven
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moderniseerde het de zielzorg op vele gebieden. Om een typering van Merkle aan
te halen: ‘door zijn duur, meer nog, door zijn omvang, de veelzijdigheid en actualiteit
van zijn activiteit, door de wijsheid van zijn staatsrechtelijke en disciplinaire
bepalingen, door het aantal en de grootheid van de aan het woord gekomen geleerden,
eindelijk door zijn nawerking, heeft het concilie van Trente alle andere conciliën in
de schaduw gesteld’9).
‘Met verjongde en samengebalde kracht trad voortaan het katholicisme de
protestantse wereld tegemoet’10), zo schrijft de protestant Ranke. Nu begon de Kerk
een verdieping van de katholieke overtuiging en een hervorming van het zedelijk
leven die de grootste bewondering afdwingen. De Duitse geschiedschrijver Lortz
aarzelt niet te schrijven: ‘Wanneer er ooit sprake is van een historisch bewijs van de
bovennatuurlijke kracht van de Kerk, een bewijs dat met historische middelen in
hoge mate op waarheid te toetsen is en een grote allure heeft, dan wordt dit door de
16e en 17e eeuw geleverd’11).

9) Aangehaald door H. Jedin, Kleine Konziliengeschichte, Freiburg i./B., 1959, p. 102.
10) L. von Ranke, Geschichte der Päpste, Wien, s.d., p. 247.
11) J. Lortz, Die Reformation in Deutschland, deel II, Freiburg i./B., 1949, 3e uitg., p. 302.
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Der Stellvertreter
Een literaire kritiek
C.L. Brenninkmeijer S.J.
HET toneelstuk van Rolf Hochhuth Der Stellvertreter, dat op 20 februari van dit jaar
in het ‘Theater am Kurfürstendamm’ te Berlijn onder regie van Erwin Piscator in
première is gegaan1), heeft sindsdien de gemoederen binnen en buiten Duitslands
grenzen niet meer met rust gelaten. Kranten en tijdschriften werden met een vloed
van veelal heftige reacties, kritieken en commentaren overspoeld, die nog tot in onze
dagen voortduren2). Ook hebben reeds 14 buitenlandse toneelgezelschappen,
waaronder het ‘Stockholmer Dramaten’ (Ingmar Bergman), de opvoeringsrechten
verworven. De ‘Royal Shakespeare Company’ te London heeft het al gespeeld. Op
New-York's Broadway gaat het stuk in februari 1964 in première. Te Brussel komt
het stuk uiteindelijk niet op het repertoire van de ‘Koninklijke Vlaamse Schouwburg’,
nadat aanvankelijk aan het publiek zelf de keuze was overgelaten. De regering van
Israël heeft sterke druk op het toonaangevende toneelgezelschap ‘Habimah’ te Tel
Aviv uitgeoefend om van opvoering af te zien. In Bazel is Der Stellvertreter met
veel rumoer en relletjes ontvangen.
In Nederland heeft de ‘Haagsche Comedie’ van het recht tot opvoering willen
afzien, omdat door de noodzakelijke coupures de strekking van het stuk
onaanvaardbaar werd geacht. Nu wil het ‘Nieuwe Rotterdamse Toneel’ onder Rob
de Vries Der Stellvertreter op het repertoire plaatsen, maar het valt nog niet met
zekerheid te zeggen, wanneer de opvoering doorgang zal vinden. Naar men zegt
zullen de inkortingen worden aangebracht naar de eerste Berlijnse opvoering onder
Piscator. De Nederlandse vertaling is in handen van Gerrit Kouwenaar.
De Franse filmproducent George de Beauregard heeft inmiddels voor 175.000
dollar (ongeveer 660.000 gulden) de filmrechten gekocht van Rowohlt, die het

1) Rolf Hochhuth, protestant, in 1931 te Eschwege (Werra) geboren, heeft een groot deel van
zijn jeugd in de Nazitijd doorgebracht. Dat iemand van zijn generatie een literaire stellingname
t.o.v. deze periode zou willen formuleren, lag voor de hand.
Aanvanklijk in een boekhandel werkzaam, werd hij vervolgens lector bij de uitgeverij
Bertelsmann te Gütersloh in Westfalen. Voor zijn literair debuut met Der Stellvertreter
ontving hij nov. 1962 een aanmoedigingspremie van de Gerhart Hauptmannprijs der ‘Freie
Volksbühne’ te Berlijn. April 1963 werd hem nog de prijs van de ‘Junge Generation’ in het
kader van de Berlijnse kunstprijs (5000 DM) toegekend.
Toen het succes van en het rumoer rondom zijn stuk zich begon af te tekenen, heeft hij zijn
betrekking bij Bertelsmann opgegeven en is hij naar Zwitserland verhuisd. Op het ogenblik
heeft hij een contract met het Baseler Stadttheater als vrije medewerker in de sectie regie en
dramaturgie.
2) In sept. van dit jaar verscheen als pocketboek bij de uitgeverij Rowohlt te Hamburg een
verzameling van ongeveer 90 kritische beoordelingen en brieven onder de titel: Summa
iniuria, oder: Durfte der Papst schweigen? In zijn uitermate eenzijdig voorwoord deelt de
samensteller, Fritz J. Raddatz mee, dat hij een keuze heeft moeten maken uit circa 3000
reacties, die tot 30 juni 1963 waren verschenen. Het is te betreuren, dat in dit boekje vooral
de stemmen pro Hochhuth aan het woord komen. Hoe weinig representatief deze
dwarsdoorsnede door de officiële kritiek wel is, bewijst het ontbreken van de duidelijke
stellingname der Duitse bisschoppen en van kardinaal Montini, thans Paulus VI, welke op
de vooravond van zijn keuze werd gepubliceerd.
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heeft uitgebracht3). De film zal onder regie van Jean Pierre Melville in de loop van
het volgende jaar worden opgenomen.
Uit dit alles blijkt, dat Rolf Hochhuth een actueel thema aan de orde heeft gesteld,
dat op een of andere manier sinds lang al in de gewetens van de Europese mens
sluimerend leefde, maar nu eindelijk een vertolker gevonden had. Onmiskenbaar
heeft de auteur met zijn christliches Trauerspiel, zoals Piscator het noemde, de weg
naar de harten van lezers en toeschouwers gevonden. De emotionele of zakelijke
protesten alsook de adhaesiebetuigingen gelden met name de these uit zijn stuk: Paus
Pius XII heeft, hoewel op de hoogte van de gruwelijke Jodenvervolging door de
Nazi's, een openlijk protest tegen deze uitroeiingsactie achterwege gelaten en zich
daardoor medeschuldig gemaakt aan de misdaad van de zogenaamde ‘Endlösung’.
Om deze stelling te bewijzen heeft Hochhuth zijn stuk geschreven, dat in zijn
oorspronkelijke versie wel een speeltijd vergt van ongeveer 7 uur. Voor een betere
speelbaarheid bleek een ingrijpende bewerking nodig, die in eerste instantie door
Erwin Piscator voor Berlijns gebruik werd ondernomen. Inmiddels heeft echter ook
Hochhuth zelf een nieuwe, speelbare toneelversie voor de stadsschouwburg van
Frankfurt vervaardigd, die tot voorbeeld moet dienen voor alle verdere opvoeringen
in en buiten Duitsland. Deze bewerking blijft sterk de nadruk leggen op een harteloze
houding van het Vaticaan t.o.v. Hitlers Jodenvervolgingen. Door de verschillende
coupures was natuurlijk het gevaar gegeven, dat er eigenlijk een geheel ander stuk
ontstond of althans dat er geheel andere nuances naar voren kwamen. Aan dit gevaar
zijn Piscator en Hochhuth dan ook niet ontkomen. Bij de opvoeringen in Berlijn4)
bleken uit het meer dan avondvullende stuk praktisch 3 scènes (2 in hun geheel en
1 gedeeltelijk) te zijn geschrapt. Het waren de uitgesproken realistische scènes, waarin
het lugubere doen en laten der Nazi's door Hochhuth aan de kaak werd gesteld:
namelijk in de zogenaamde ‘Jägerkeller’, een fraai SS-casino te Falkensee, even
buiten Berlijn, waar partijfunctionarissen bij luchtalarm een aangenaam onderkomen
konden vinden; vervolgens de gevangenneming en deportatie van Romeinse Joden
door Duitse en Italiaanse soldaten onder de ramen van het Vaticaan; en tenslotte het
grootste gedeelte van het gruwelijke, in Auschwitz spelende bedrijf aan het slot van
het stuk. Piscator offerde door deze inkortingen meer dan alleen maar wat kleur; hij
ontnam het in zijn strekking toch reeds onevenwichtige stuk de feitelijke tegenspelers
van de hoofdpersonen. Door weglating van het gruwelijke optreden der SS en andere
Nazigroten vervaagde hij hun toch voelbare aanwezigheid tot een matte achtergrond.
In plaats daarvan bracht Piscator veel discussietoneel.
Het oorspronkelijke verloop van het onspeelbaar lange stuk is als volgt:
Berlijn, augustus 1942. De jonge Jezuiet, Pater Riccardo Fontana, bezoekt de
pauselijke nuntius te Berlijn, Mgr. Cesare Orsenigo, om hem te bewegen Paus Pius
XII openlijk te doen protesteren tegen Hitlers Jodenvervolgingen. SS-Obersturmführer
(= 1e luitenant) Kurt Gerstein, een overtuigd protestant, die zich in het machtsapparaat
van de SS heeft gedrongen om van binnenuit de terreur
3) Op de dag der Berlijnse première verscheen bij Rowohlt Der Stellvertreter in boekvorm als
paperback (275 blz.).
4) Het stuk werd van 20 febr. tot 16 april in het ‘Theater am Kurfürstendamm’ gespeeld en
door Piscator vanaf 1 juli tot in de herfst in het nieuwe, beter geoutilleerde gebouw van de
‘Freie Volksbühne’ voortgezet.
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tegen te kunnen gaan, verschaft zich eveneens toegang tot de nuntius en bezweert
hem zijn invloed op de Paus te doen gelden5). Mgr. Orsenigo moet het gruwelijke
verslag over de Jodenverdelging in Belzec en Treblinca aanhoren. Dit relaas van
Gerstein stuit bij de nuntius op een vriendelijk medelijden, maar grijpt de jonge
Jezuiet in het diepst van zijn ziel aan. Gerstein en Riccardo dringen er nu beide bij
de nuntius op aan, dat de H. Vader tenminste met de opzegging van het in 1933
gesloten concordaat moet dreigen. Maar in de Berlijnse nuntiatuur vinden beiden
geen gehoor.
In de tweede scène worden we verplaatst naar de Jägerkeller te Falkensee, waar
een aantal prominente Nazi's voor een kegelavond bij elkaar gekomen zijn. De
Jodenvervolger Eichmann, een aristocraat uit de bewapeningsindustrie Baron Rutta,
de gewetenloze professor in de schedelkunde Hirt van de universiteit van Straatsburg,
het meisje Helga, lid van de nationaalsocialistische vrouwelijke jeugd (B.D.M.), de
kamparts van Auschwitz, bijgenaamd de Doktor, de glad gepolijste personificatie
van het kwaad, en nog enige anderen vullen met hun macabere grappen een lege
avond. Gerstein brengt aan Eichmann verslag uit over proefnemingen met
blauwzuurgas op Joden, die hij echter tegen de bevelen in niet heeft laten toepassen.
Luchtalarm maakt een einde aan de fuif.
De derde scène brengt ons naar de door bommen geschonden woning van Gerstein,
waar de Jood Jakobson verborgen wordt gehouden. Er vindt een pijnlijk onderzoek
plaats door de verschrikkelijke Doktor, die Gerstein reeds enigszins verdenkt. Na
hem verschijnt Riccardo, die zich door Gerstein laat overhalen Jakobson zijn toog
en diplomatentas te geven, opdat deze kan vluchten.
Na dit eerste bedrijf, dat bijna één derde van de gehele omvang van het stuk beslaat
en het thema van het geheel bepaalt, spelen de 3 daaropvolgende bedrijven alle in
Rome. Daar in de woning van zijn vader, een financieel raadgever van de Paus, draait
het gesprek om de vraag hoe men de H. Vader tot een openlijke veroordeling van de
Duitse gruweldaden zou kunnen bewegen. Een even zelfgenoegzame als geslepen
curie-kardinaal mengt zich in het gesprek en weert de hartstochtelijke verwijten der
beide Fontana's jegens de Paus ondubbelzinnig af. Het gesprek bewerkt alleen, dat
de weerspannige, jonge Jezuiet door de kardinaal wordt uitgerangeerd en naar
Lissabon verplaatst.
Een half jaar later, oktober 1943, wordt onder de ogen van het Vaticaan de Joodse
familie Luccani door een SS-sergeant en fascistische milizia gearresteerd en
weggevoerd. Bij een ordesgeneraal, die bedreigde Italiaanse Joden in zijn kloosters
heeft verstopt, komt de curie-kardinaal op bezoek. Gerstein en Riccardo, die inmiddels
eigenmachtig naar Rome is teruggekeerd, dringen er nog eenmaal bij de kardinaal
5) De figuur van Kurt Gerstein is geheel en al historisch. Deze streng gelovige, enthousiaste
protestant, ingenieur van beroep, is bijzonder actief geweest in het jeugdwerk van de
‘Bekennende Kirche’. Enige tijd nadat hij vóór de oorlog in een concentratiekamp had
gezeten, verrastte hij zijn geestelijke superieuren met het plan vrijwillig in de SS. te treden
om voor het nageslacht te kunnen getuigen over de verderfelijke praktijken van deze misdadige
organisatie. Tijdens de oorlog werd hij o.a. belast met de controle op het beruchte Cyclon
B-gas voor de vernietigingskampen. Tegen het einde van de oorlog in Frankrijk gevangen
genomen, is hij naar alle waarschijnlijkheid in gevangenschap te Parijs gestorven
(geëxecuteerd?).
Uittreksels uit het vernietigende, zogenaamde Gerstein-rapport geeft: Prof. Dr. Walter Hofer:
Der Nationalsozialismus, Dokumente 1933-1945, Fischer-Bücherei Nr. 172, 1957, blz.
307-312.
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Riccardo stelt verder een aanslag voor op de zender van het Vaticaan om zo een
vervalst protest van de Paus tegen de massamoord op de Joden in de wereld uit te
schreeuwen. Nog een ander fantastisch, uit wanhoop geboren plan wordt door beiden
overwogen: de moord op de Paus, waarvoor de schuld de SS in de schoenen zou
moeten worden geschoven om aldus de katholieken van de wereld te kunnen
mobiliseren. In deze scène bij de ordesgeneraal neemt bij Riccardo uiteindelijk het
plan vaste vormen aan om zichzelf op te offeren, de Joden naar Auschwitz te
begeleiden en daardoor te volbrengen wat de Paus verzuimt te doen, namelijk door
de prijsgave van het leven en door het ondergaan van concentratiekamp en
vergassingsdood tegen het onrecht te protesteren. Door zo te willen doen meent
Riccardo de eer van de Kerk te redden. Zo ook wordt hij de plaatsvervanger van de
man, die in een hogere zin een ‘plaatsvervanger’ is of liever volgens Riccardo zou
moeten zijn.
Het vierde bedrijf vormt het hoogtepunt van het drama, waarin Paus Pius XII zelf
wordt opgevoerd. In de vorm van een audiëntie ontvangt de Paus de curiekardinaal,
zijn financiële expert Graaf Fontana en diens zoon, de jonge Jezuiet. De laatste
suggereert, dat de H. Vader via Bisschop Hudal bij de Duitse garnizoenscommandant
heeft gedreigd tegen de deportaties te zullen protesteren. Verbolgen over deze
inmenging dementeert de Paus. De Fontana's stellen alles in het werk hem tot een
protest te bewegen: ‘Dreigt U toch Hitler, dat U een half miljard katholieken zult
dwingen tot een christelijk protest, als hij de massamoord nog verder voortzet’ (p.
163). Het resultaat is slechts een in algemene termen gestelde oproep van de Paus,
waarin de Joden niet eens met name worden genoemd en hij zich naar geen enkele
kant verder bindt. Dat in deze door Hochhuth voorgestelde Pausfiguur het
menselijk-christelijke medegevoel voor de vervolgde Joden telkens achter politieke,
opportunistische en abstracte overwegingen terug moet treden, wordt wel het beste
gesymboliseerd door het handwassingsritueel, waaraan de Paus zich in navolging
van Pilatus onderwerpt. Op dat ogenblik hecht Riccardo in wanhoop en opstandigheid
tegenover zijn kerkelijke leiders de Jodenster op zijn toog en is hij volledig bereid
zelf de gang naar Auschwitz te gaan.
Het vijfde bedrijf speelt in Auschwitz, waar Riccardo tezamen met zijn Romeinse
lotgenoten aan de SS-beulen wordt uitgeleverd. De slachtoffers worden naar de
gaskamers gedreven om daarna te worden verbrand. De Doktor, een duivel in
mensengedaante, heeft zich voor Pater Fontana iets aparts uitgedacht. Hij wordt
uitgesorteerd om mee te helpen de lijken te verbranden en zo zijn geloof te verliezen
in de ordening Gods, die het wezen der dingen vervult. Gerstein duikt weer op om
Riccardo te bevrijden. Aanvankelijk voelt zich ook de SS niet helemaal behagelijk
bij de gedachte aan een katholiek priester uit Rome in het kamp. Maar Riccardo is
klaar met het leven; hij is zonder hoop, zijn geloof is gebroken. In zijn plaats zal nu
Jakobson uit het kamp worden gesmokkeld, maar de Doktor ontdekt het complot,
laat Gerstein arresteren, terwijl Riccardo door een Gestapoman wordt neergeschoten.
Deze weergave van de inhoud laat ons al iets zien van het opmerkelijke talent van
de jonge auteur om een uiterst tragisch gebeuren uit onze jongste geschiedenis op
het toneel aan de orde te stellen. In het schrijven van een drama, dat iedereen vanwege
zijn onderwerp spontaan aangrijpt, toont hij zich niet onbekwaam. De
regie-aanwijzingen en karakteristieken der in het stuk voorkomende personen zijn
bijzonder interessant. De geweldige massa's stof,
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die hij te verwerken had, hanteert hij met een opvallend gemak. Alles krijgt ordelijk
zijn plaats, de opbouw der verschillende scènes is geslaagd en met een uitgesproken
gevoel voor het ware toneeleffect weet Hochhuth een spannende intrige op te zetten
en uit te werken. Toch is hij er niet in geslaagd een belangrijk bezwaar te vermijden:
het stuk is veel te lang geworden, waardoor de voor de speelbaarheid noodzakelijk
geworden coupures voortdurend de opbouw van het geheel geweld aandoen.
Dit blijkt echter niet het enige bezwaar. Voortdurend wordt de innerlijke
waarachtigheid van een echt dramatisch gebeuren door Hochhuth tekort gedaan.
Hiermee bedoel ik nadrukkelijk niet, dat Hochhuth als dichter niet van zijn recht
gebruik zou mogen maken om bij de uitbeelding van historische figuren van de
feitelijke waarheid af te wijken. Hij doet dit doorlopend, maar op een bijzonder
ongelukkige manier, aangezien hij er niet in slaagt zijn van de historie afwijkend
getekende hoofdfiguren op een dramatische wijze waar te maken.
Dit geldt vooreerst voor de eigenlijke hoofdfiguur van het stuk, de jonge Jezuiet
Riccardo Fontana. De ongeloofwaardigheid van zijn persoon zit niet zozeer in zijn
voor een religieus merkwaardige functie van minutant aan het pauselijk
Staatssecretariaat of in zijn onafhankelijk gedrag tijdens zijn reizen tussen Rome,
Berlijn, Lissabon en Auschwitz, maar veeleer in de monomanie van zijn pathetische
en hysterische persoonlijkheid. Over de figuur van Riccardo schrijft Hochhuth zelf:
‘Zijn toewijding voor de vervolgden en zijn lijdensweg voor de Kerk zijn een vrije
vertaling van de daden en bedoelingen van de Berlijnse Domproost Bernhard
Lichtenberg, die in het openbaar voor de Joden heeft gebeden, tot gevangenisstraf
werd veroordeeld en aan Hitlers beulen het verzoek deed om in het Oosten het lot
van de Joden te mogen delen. De vervulling van dit verzoek werd aan Lichtenberg,
die overigens de vraag bezighield hoe de Paus tegenover zijn plan zou staan,
toegezegd. Toch werd Lichtenberg daarop niet naar het Oosten in een ghetto gebracht,
maar naar Dachau “afgeschoven”. Hij stierf tijdens het transport in 1943 vermoedelijk
een natuurlijke dood’ (blz. 16). Aan deze prelaat en aan de Poolse Franciscaan
Maximiliaan Kolbe, die i.p.v. een daartoe veroordeeld huisvader vrijwillig in een
hongerbunker te Auschwitz stierf, is door Hochhuth Der Stellvertreter opgedragen.
Kennelijk echter mist Rolf Hochhuth het vermogen tot een waarachtig religieus
verstaan van beider levensoffer. Door dit tekort aan religieus aanvoelen moest het
beeld, dat hij van Riccardo Fontana ontwerpt, wel noodzakelijkerwijs een vertekening
worden. De jonge Jezuiet werpt zich op als een tegenspeler en later zelfs tegenstander
van de Paus. Zijn uitgangspunt is niet alleen een uiterste verontwaardiging over de
gruwelen der Nazi's, maar ook zijn woede op de Paus, van wie hij verlangt, dat hijzelf
bereid is de weg naar het martelaarschap te gaan. We zouden kunnen geloven in de
gestalte van een Riccardo, die door zijn samen-lijden met de Joden en door zijn dood
in Auschwitz een daad van verzoening zou stellen voor de verschrikkelijke misdaad
jegens de mensheid. Met deze intentie zijn in ieder geval Lichtenberg en Kolbe en
nog zovele anderen, leken en geestelijke bedienaren van diverse gezindten, de dood
ingegaan. Om plaatsvervangende uitboeting in volledige zuiverheid gestalte te geven
moet aan enkele voorwaarden worden voldaan. Deze zouden zijn vervuld, als Riccardo
vanuit een christelijke levensovertuiging nederig de weg der verzoening zou zijn
gegaan. Maar daar is geen sprake van. Riccardo Fontana blijft met zijn rigoristische
postulaten staan in het teken van het protest. Heel zijn gestalte ademt
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aanmatiging, eigenzinnigheid, ressentiment en tenslotte zelfs haat. Het toppunt van
ongeloofwaardigheid wordt bereikt, als de auteur hem aan geweldpleging tegen de
Paus laat denken, die men dan achteraf de SS in de schoenen zou kunnen schuiven.
Zijn spreken en handelen zijn niet vrij van arrogantie en hoogmoed, omdat hij zich
verheft boven allen, die zich niet geroepen voelen of niet de moed bezitten om hun
protest tegen de Duitse vernietigingsacties te bezegelen met de martelaarsdood. Ook
al zou Riccardo wat de noodzaak van een protest betreft gelijk hebben gehad, dan
nog ware het absurd geweest Pius, wiens innerlijke afwijzing van de Jodenverdelging
nooit aan enige twijfel onderhevig is geweest, voor een misdadiger uit te maken,
zoals hij doet. Als hij tenslotte de onmogelijkheid van zijn verlangen om de Paus tot
een protest te bewegen wel moet aanvaarden, onderneemt hij tezamen met de Joden
van Rome de tocht naar Auschwitz. Maar ook daar is geen spoor van loutering, geen
dramatische katharsis bij hem te bespeuren. De eer van de Kerk, die hij door de Paus
verraden acht, wil hij door een wanhoopsdaad redden. Het is dan ook begrijpelijk,
dat hij, op zichzelf teruggeworpen, tot een twijfel aan Gods goedheid wordt gebracht
en uit deze vertwijfeling eigenlijk geen uitweg vindt. Omdat hijzelf een wanhopige
is, vermag hij zijn medegevangenen ook niet te troosten. Niet zozeer de liefde voor
zijn geschonden Joodse medemens als wel vooral zijn woede over het falen van de
Paus blijken zijn diepste drijfveren te zijn. En aangezien hem het ware
geloofsgetuigenis ontbreekt, blijft Riccardo als ‘plaatsvervanger’ ver onder de maat.
Het is Rolf Hochhuth zelf, die zijn held Riccardo in de weg staat om zijn ware
grootheid te bereiken en zijn grote voorbeelden Lichtenberg en Kolbe na te volgen6).
Riccardo Fontana speelt eigenlijk een bedorven rol, en door deze vertekening van
de echte martelaarsgeest wordt de literaire waarachtigheid van het drama in haar
wezen aangetast.
De ongeloofwaardigheid, die de persoon van Riccardo aankleeft, treedt nog
duidelijker aan het licht bij Hochhuths visie op de persoon van de Paus. Vele critici
hebben naar aanleiding van Der Stellvertreter gesuggereerd, dat het stuk ons een
vraag zou stellen. De vraag namelijk, waarom Paus Pius XII nooit tegen de
Jodenvervolgingen van de Nationaalsocialisten uitdrukkelijk zijn stem zou hebben
verheven, zelfs niet toen de Joden uit zijn eigen bisschopsstad Rome werden
weggevoerd. Hoe kon het in het geheel mogelijk zijn, dat de Plaatsbekleder van
Christus op aarde zich aan deze elementair christelijke plicht van het protest meende
te moeten onttrekken? Was hier wellicht sprake van een kerkelijk-politieke maar
toch feitelijk ‘onmenselijke’ wijsheid, of was het eenvoudig een kwestie van lafheid?
Het is zeer begrijpelijk, dat dergelijke vragen bij lezers en toeschouwers van
Hochhuths stuk opkomen. Maar we moeten wel bedenken, dat bij hemzelf deze
vragen al een duidelijk, uitermate eenzijdig en welhaast kwaadaardig antwoord
hebben gekregen. In Der Stellvertreter stelt Hochhuth niet zozeer vragen, maar hij
poneert. Het hele stuk is niets anders dan een onbarmhartig requisitoir van de zijde
van de auteur ten opzichte van Paus Pius, tenminste ten opzichte van het beeld dat
hij zich over hem heeft gevormd.
Maar laten we nogmaals duidelijk vaststellen, dat onze eerste kwestie niet dient
te zijn te onderzoeken of het beeld van Pius XII dat het drama ons te zien geeft, ook
werkelijk overeenkomt met de trekken van de historische figuur van
6) cfr. ook Prof. Dr. W. Grenzmann in de Deutsche Zeitung, Köln, 17-3-'63, opgenomen in:
Summa iniuria, oder: Durfte der Papst schweigen?, p. 57.
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die Paus. Vooreerst hebben we na te gaan of Hochhuths ‘Plaatsbekleder’ aan de
dramatische waarachtigheid beantwoordt, m.a.w. of hij op het toneel door heel zijn
denken, spreken en handelen als een dusdanig levend mens optreedt, dat hij het
dramatisch gebeuren mee voltrekt.
In een volwaardig drama mag de persoon nooit het middel zijn om een these te
bewijzen. Een tendentieus toneelschrijver schept zijn karakters om zijn these te
kunnen illustreren. Een dergelijke handelwijze druist lijnrecht in tegen het wezen
van het drama, want het dramatisch gebeuren moet direct voortkomen uit de
handelende personen zelf. Natuurlijk staat een persoon ook steeds in een situatie en
werkt deze situatie ook op hem in. Maar nooit mag deze situatie geheel en al
domineren. Het karakter dat de dramaticus schept, komt pas in en door de situatie
tot uiting, maar wordt niet door de situatie gemaakt. Voor een waarlijk scheppend
kunstenaar is de levende persoon sacrosanct en primair. Als hij de mens zou gebruiken
om iets te bewijzen, verlaagt hij hem tot een pop, die gebruikt wordt om de eigen
gedachten van de auteur te formuleren. Dan staan we niet meer in het leven, maar
bevinden we ons in een volslagen constructie. Komen we op het spoor van een
pasklaar maken van een intrige of karakter, dan zijn we dramatisch op het verkeerde
pad. De ‘deus ex machina’ in de vorm van een persoon is altijd in strijd met de echte
tragedie. Het drama moet voortkomen uit de levende mens, en we mogen nooit
karakters en situaties in dienst stellen van een these, want dan wordt er geen mens
geschapen, maar een figuur op de planken gezet.
In zijn Paus Pius XII plaatst Hochhuth nu een dergelijke figuur op het toneel en
hanteert hij een onmiskenbare these. In Hochhuths ogen is de Paus allerminst een
geestelijk inspirerend leider van de katholieke christenheid geweest, maar een
gewiekst financier, die aasde op de rijkdommen, hem door de Jezuieten verstrekt. In
de eerste zin die hij spreekt treffen wij de insinuerende woorden aan:
‘.... von brennender Sorge um Unsere Fabriken erfüllt. Auch Kraftwerke,
Bahnhöfe, Talsperren, jeder Betrieb fordern gebieterisch Schutz. Wir
taxieren natürlich die Chance, Gehör zu finden, sehr realistisch ein, was
Industrie und Bergwerke betrifft’ (pp. 155-156).
Op de eerste plaats komen bij hem dus de economische belangen en interesseert hij
zich voor de aan- en verkoop van aandelen, het zoeken naar geldschieters en
profijtelijke beleggingen. En dat alles ingeleid met de beginwoorden van de Encycliek
Mit brennender Sorge van april 1937, waarin zijn voorganger, Pius XI, bijgestaan
door hemzelf, toen nog pauselijk Staatssecretaris Kardinaal Pacelli, zich heeft gericht
tegen de moderne vorm van goddeloosheid en mensenverachting in het opkomende
Derde Rijk.
Hochhuth vermag in de Paus verder niets anders te zien dan een kille scepticus en
een introverte mysticus, die met een autoritaire glimlach door het leven gaat, er steeds
op uit toneeleffecten te bereiken. Niet zonder handigheid zou deze zijn eigen
canonisatie hebben voorbereid door het scheppen van precedenten in de
heiligverklaring van Pius X en de voorbereiding ervan bij Pius IX. Of met Hochhuths
eigen woorden in de epiloog van het stuk:

Streven. Jaargang 17

‘Zo diep en kwellend kan deze Paus de in Europa jarenlang geënsceneerde
drijfjacht op weerlozen niet hebben ervaren. Alleen zijn redevoeringen al
- hij heeft ons immers 22 banden vol met redevoerin-
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gen nagelaten - laten ons zien, welke bagatellen hem in deze tijd
bezighielden. Hij was geen misdadiger uit “raison d'état”, hij was een
neutrum, een volijverige carrièremaker, die zich later vaak met vreemde
beuzelarijen de tijd verdreef, terwijl de gekwelde wereld, zoals Bernard
Wall schrijft, van hem tevergeefs een woord van geestelijk leiderschap
verwachtte’ (p. 273).
De hoofdbeschuldiging van Hochhuth culmineert in de these, dat Paus Pius een koude
diplomaat is geweest, die niet uit lafheid, maar uit berekening over de Jodenvervolging
gezwegen heeft, omdat hij Hitler als een nuttig werktuig tegen het communisme zou
hebben beschouwd en Centraal-Europa uit de handen van Stalin wilde houden.
Volgens Hochhuth kón hij bijna niet bona fide spreken, als hij één van zijn ontelbare,
behoedzame, bloemrijke en vage redevoeringen hield, waarin hij zich wat het
oorlogsgebeuren betreft naar geen enkele kant heeft willen vastleggen en nooit de
jarenlang uitgevoerde deportaties bij hun naam heeft genoemd. Heel de figuur van
Pius XII wordt in Der Stellvertreter in dit starre karakterschema geperst. Als hijzelf
slechts in een gedeelte van het vierde bedrijf ten tonele verschijnt, zien we niets
anders dan een duidelijke bevestiging van wat de auteur met name bij monde van
Riccardo reeds over hem heeft beweerd. Er is niets overgebleven van een levende
mens, doch slechts een bloedeloze, verpieterde abstractie. In Hochhuths Paus bestaat
geen menselijke groei, geen twijfel, geen zielestrijd; hij mist het vermogen tot het
hebben en uiten van verdriet. Het bevreemdt dan ook, dat de auteur nog de illusie
koestert, dat hij erin geslaagd is de Paus tot een werkelijk dramatische tegenspeler
van Riccardo Fontana te maken. Of met Hochhuths eigen woorden:
‘Omdat wij nu eenmaal een betere mening dan geschiedkundig wellicht
toelaatbaar is, over Pius XII weliswaar niet bezitten, maar toch in dit drama
verdedigen, daarom moet worden aangenomen, dat de deportatie van zijn
Romeinse medeburgers een dergelijke beroering in zijn geweten en in zijn
vertrekken heeft doen ontstaan’ (p. 272). ‘Hier in het stuk moge zijn
zwijgen wellicht het voorkomen van een bewuste, zichzelf smartelijk
afgedwongen berusting krijgen, - de historische feiten zijn jammer genoeg
niet zo fraai...’ (p. 273).
Van een beroering in het geweten of van een afgedwongen berusting is bij Hochhuths
Paus echter niets te bespeuren. Deze Pausfiguur denkt alleen in politieke categorieën
en blijft volslagen tweedimensionaal. In hem vindt geen geestelijke worsteling plaats
om te pogen een onoplosbaar dilemma ondanks alles toch nog tot een oplossing te
brengen. Dat ware echte tragiek geweest. Maar de auteur achtervolgt de Paus met
zijn haat en klaagt hem steeds maar aan. Ook dát wekt hem niet tot leven. Pius mág
zich niet verdedigen en krijgt van Hochhuth geen kans. Daardoor zakt het drama tot
een twijfelachtige kwaliteit en verwordt zo tot tendentieus en rancuneus
colportagetoneel van bedenkelijk alllooi.
Het is duidelijk, dat Hochhuth met zijn Stellvertreter niet alleen aan een aangrijpende
en opwindende stof een literaire vorm heeft willen geven, maar ook een stuk jongste
geschiedenis van onze tijd heeft geïnterpreteerd. Het is hem evident ook te doen
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hij zijn stuk op schijnbaar historisch materiaal opgebouwd en met een ongeveer 40
pagina's tellend historisch commentaar aangevuld. Dit commentaar is niet tot stand
gekomen door gebruikmaking van bronnen uit de eerste hand, want de Vaticaanse
Bibliotheek bijvoorbeeld stelt ter bestudering slechts haar bescheiden tot 1846 ter
beschikking. Uit alles blijkt, dat Hochhuth vooral gebruik heeft gemaakt van gegevens
uit persoonlijke interviews en van secundaire literatuur, die niet steeds even
betrouwbaar blijkt. Juist omdat Der Stellvertreter weerstanden oproept, zou men
graag dit historisch materiaal intensiever willen raadplegen. Jammer genoeg wordt
de controle echter buitengewoon bemoeilijkt, omdat nergens nauwkeurige
bronvermeldingen staan aangegeven, zodat de aandachtige lezer eigenlijk gedwongen
wordt de hele literatuur, die op het onderwerp betrekking heeft, weer zelf door te
worstelen. In ieder geval beweren we niet teveel, als we zeggen, dat Hochhuths stuk
door gebrek aan echte bronnen, alsmede door een eenzijdig gebruik van de
beschikbare bronnen, niet alleen literair maar ook historisch een volledig
onverantwoord werkstuk is geworden. Hierover echter in een volgend artikel.
Vanwege het belang van het door Hochhuth aangesneden onderwerp is het te
betreuren, dat hij er zowel in dramatisch als historisch opzicht niet in is geslaagd een
aanvaardbaarder toneelstuk te schrijven. Ondanks alles is het de verdienste van zijn
eenzijdige kijk op de verhouding van het Vaticaan onder Paus Pius XII t.o.v. de
onmetelijke tragiek der Jodenverdelging, dat de katholieken, ja, alle christenen
voortaan niet meer de vraag zullen kunnen ontwijken, of zij vóór en gedurende de
laatste wereldoorlog wel tijdig het juiste antwoord hebben gegeven op de doodsnood
van hun Joodse broeders. Tot deze bezinning op onze christelijke verantwoordelijkheid
voor onze Joodse medemens moge ook Hochhuth ons een impuls hebben gegeven,
doch zijn bijdrage is te emotioneel, te rancuneus en te apert onwaar om nog verder
te kunnen overtuigen7).
Juist omdat Pius XII zowel in menselijk als geestelijk opzicht zo'n hoogstaande
en integere ‘Plaatsbekleder’ is geweest, ligt er eigenlijk zoveel stof voor een echte
tragedie in zijn voortdurende worsteling en geestelijk nood om tegenover de Joodse
tragiek het antwoord te vinden van een waarachtig christelijk getuigen. Het gaat hier
thans niet om de vraag, of de Paus bij zijn kennis van de Jodenvervolgingen verplicht
zou zijn geweest daartegen een uitdrukkelijk en wereldwijd protest te laten horen.
Daarover is reeds veel geschreven. Over de vraag of de Paus werkelijk helemaal
zuiver heeft gezien, toen hij niet méér deed dan hij voor mogelijk en verantwoord
hield, kan men van opvatting verschillen. Wie kan zeggen of de Paus méér had
kunnen doen dan hij in feite heeft gedaan? Bij een man van zijn geestelijk formaat
is zijn praktisch beleid in ieder geval vrucht van een gewetensbeslissing geweest.
Dit wordt door Hochhuth niet gezien en hem ontgaat daarom ook de ware tragiek
van deze geestelijke mens. Rolf Hochhuths Stellvertreter betekent een gemiste kans.

7) Er valt wel een merkwaardig licht op Hochhuths intenties als wij de uitgave der werken van
Wilhelm Busch ter hand nemen, die door hem voor de Bertelsmann - Lesering werd
samengesteld. De volledige titel luidt: Sämtliche Werke und eine Auswahl der Skizzen und
Gemälde in 2 Bänden. Herausgegeben von R. Hochhuth (1959). Het verschaalde, burgerlijke
anti-semitisme uit de vorige eeuw van de satiricus-tekenaar Busch, dat diens werk voortdurend
ontsiert, heeft blijkbaar niet Hochhuths protest uitgelokt.
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Toneelkroniek
Theater in de DDR
C. Tindemans
OP 22 oktober 1963 hadden in Oost-Duitsland algemene verkiezingen plaats. In de
weken die daaraan voorafgingen, werd op alle niveaus verantwoording afgelegd.
Aangezien ook het theater, als een facet van het maatschappelijke leven, een functie
heeft toegewezen gekregen in de economische planning, beklommen ook intendanten
en dramaturgen, regisseurs en auteurs het podium om het batig saldo te presenteren.
Als gast van de DDR heb ik dit van dichtbij mee kunnen maken. De ervaring was
natuurlijk beperkt, maar op grond van persoonlijke kijk, uitvoerige gesprekken en
een analyse van het beschikbare documentatiemateriaal kan ik minstens toch wel
een kort bestek opmaken. Of het ook helemaal gunstig uitvalt, is een andere vraag.

Berliner Ensemble
De oprichting van de muur heeft de internationale aantrekkingskracht van het Berliner
Ensemble nauwelijks verminderd. Wie beroepshalve iets met het theater te maken
heeft, gaat vroeg of laat op bedevaart naar het Theater am Schiffbauerdamm. Zo
raken tonnen superlatieven over de hele wereld verspreid. En de programmaboekjes
van het Ensemble plukken dankbaar mooie ruikertjes uit deze nochtans verdacht
kapitalistische lauweren: Je kan er b.v. de geestdriftige teksten van K. Tynan (The
Observer) en H. Hobson (The Sunday Times) in herlezen, nog voor je de kans krijgt
je eigen oordeel te vormen. En toch, geloof ik, staat het Berliner Ensemble voor een
groot probleem.
Sedert Brecht, na nauwelijks zeven jaar het gezelschap te hebben geleid, in 1956
overleden is, dreigen twee gevaren. Van de ene kant dreigt de onvoorwaardelijke
trouw aan de ideeën en de eigenzinnigheden van de meester van het pralerige theatertje
een mausoleum te maken. Van de andere kant proberen de nieuwe leiders wel meer
ruimte te scheppen voor een autonome ontwikkeling en Brecht verder door te denken
(in enkele ensceneringen trouwens lang niet zonder succes), maar de afwijkingen
lijken meer op opzettelijk improvisatiewerk dan op geduldige exploratie van Brechts
bedoelingen. Men stelt inderdaad eigen tendensen vast, maar die zijn niet altijd in
overeenstemming met de gulden traditie die op zo korte tijd door Brecht werd
gerealiseerd. Dit neemt niet weg, dat het ensemblewerk nog altijd voldoende
elementen tot bewondering bevat.
Welke principes hebben Brechts regiestijl bepaald? We kunnen ze herleiden tot
vijf grondverhoudingen. Zijn marxistische overtuiging en de bezetenheid alleen die
levenswaarde uit te beelden; zijn vermogen om aan traditionele uitbeeldingsvormen
nieuwe aspecten toe te voegen die een, ook ideologische, nieuwe fascinerende frisheid
garandeerden; zijn dynamische en produktieve aanwending van het dialectische
principe der tegenspraak en contrastering; zijn merkwaardige dosering van extreme
individualiteit en uiterste veralgemening, door zijn parabeltechniek - dit zijn tenslotte
houdingen die ook andere regis-
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seurs met hem gemeen kunnen hebben. Tot op zekere hoogte heeft het ‘socialistische
realisme’ deze ideeën botweg geassimileerd. Het internationale succes van Brecht
(dat door de bewindvoerders in de DDR nu niet precies in artistieke normen
geapprecieerd wordt) heeft het immers onvermijdelijk gemaakt dat enkele van zijn
persoonlijke criteria geïntegreerd werden in het officiële systeem. Maar zijn vijfde
werkschema, dat zijn persoonlijk-geestelijke kracht in technische vondsten
manifesteerde (o.m. de gelijkmatige belichting, het vermijden van ongeorganiseerde
massascènes, de overzichtelijke plaatsing, het nooit verzwakkende tempo en de
beheersing van de uiterlijke expressie, de zgn. ‘Verfremdung’, wordt thans ook in
zijn eigen troep al niet meer trouw geobserveerd. In Die Tage der Commune wordt
er op atmosfeer gespeculeerd, met nachtelijke verduistering en rozerode belichting.
In Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui worden ongeregelde massa's ingeschakeld.
In Wisjnewskij's Optimistische Tragödie prevaleert uiterlijke dynamiek. Zijn politieke
bezorgdheid drukt Brecht graag uit in een onmiddellijke agitatorische kreet, die het
individueel-stellingnemende element opdreef tot oorzakelijke Klassenkampf. Thans
lijken de regisseurs Manfred Wekwerth en Joachim Tenschert terug te keren naar
het individuele lotgeval en ze komen dan, hoe dan ook, een dimensie te kort bij de
verschrikkende duidelijkheid van hun leermeester.
Anderzijds zijn er in deze persoonlijke aanpak van de erfenis ook positieve facetten
te vermelden. Nu Brechts bewerking van Shakespeares Coriolanus wordt
ingestudeerd, heeft men al laten weten dat men de Brecht-versie niet slaafs zal volgen;
verschillende taferelen zijn anders uitgewerkt. Telkens wordt dan weer gewezen op
het verantwoordelijkheidsgevoel tegenover Brechts idee, die zoiets principieel altijd
voorop heeft gesteld. Dat is inderdaad ook waar: Brecht heeft zijn eigen bewerking
herhaaldelijk zelf geretoucheerd, omdat zijn opinie intussen ook geëvolueerd was.
Maar het vermoeden blijft bestaan dat hier niet wordt opgetreden uit artistieke
nauwgezetheid, maar omdat nieuwe inzichten van de partij nog niet (indien überhaupt)
in Brechts bewerking waren opgenomen. Met zulke tekstmanipulaties worden geen
histrionische principes opgegeven, maar toch lijkt hiermee de weg uitgestippeld
waarlangs de partij en de functionarissen met verzekerd succes kunnen ingrijpen op
de nonchalante eenzijdigheid van het gezelschap. Voorlopig mag het Berliner
Ensemble dapper doorgaan met het aantrekken van Westerse deviezen. Maar bij de
huidige stand van de officiële machtsgreep op het artistieke bewustzijn valt te
verwachten dat ook dit voorrecht niet zo heel lang meer duren zal.

Deutsches Theater
Het eerbiedwaardige huis van Otto Brahm en Max Reinhardt is nog lang niet hersteld
van de crisis die het moest doormaken in het voorjaar. Het was meer dan een
paleisrevolutie. De aanleiding was de creatie van Die Sorgen und die Macht van
Peter Hacks. Hacks is een leerling van Brecht, die in 1955 uit München overkwam
naar de DDR en als dramaturg werkzaam was voor Wolfgang Langhoff, intendant
van het Deutsches Theater. In oktober 1962 ging de première van zijn nieuwe stuk,
dat zich van historiserende problemen afwendde en overeenkomstig de raadgevingen
van het Zentralkomitee de opbouw van het socialisme in de DDR kritisch behandelde.
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gremium van uitgelezen partijmensen over het schema en prompt werd het stuk
ingetrokken. Hacks werd de laan uitgestuurd. Langhoff zelf, - partijlid sedert 1928
en driemaal Nationalpreisträger - moest uiteindelijk, na lang geschipper, in het
openbaar as over zijn intendantenhoofd strooien; hij moest aftreden als leider van
de schouwburg, al blijft hij regisseur en acteur en zelfs voorzitter van het
DDR-centrum van het Internationaal Theaterinstituut.
Wat was er dan verkeerd gelopen? Ik ben er niet in geslaagd de tekst van Die
Sorgen und die Macht in handen te krijgen. Wel heb ik iemand getroffen die met het
mapje stond te zwaaien als gold het een document uit de koude oorlog, en ik kwam
zelfs te weten dat er zoiets als een ondergrondse bestaat die de tekst heimelijk
doorgeeft als verboden lectuur.
Het schema van het stuk is zeer eenvoudig. Ergens produceert een briketfabriek
meer dan haar opgelegd wordt door een planning, maar de kwaliteit lijdt eronder.
Een glasfabriek, die met deze brandstof moet werken, slaagt er daarentegen niet in
het Soll te bereiken. De verhoudingen tussen de mannen en vrouwen van de twee
bedrijven raken erdoor vertroebeld. In het 3e bedrijf daagt de partij op, die beide
fabrieken op plicht en arbeidsefficiëntie wijst. De kwaliteit wordt nu verbeterd én
het produktiequorum bereikt. Door deze wel zeer socialistische thematiek heen loopt
een politico-ideologische draad, die echter niemands onbehagen heeft gewekt, tenzij
men uit het verfoeilijke Westen komt. Hacks permitteert zich immers enkele
bemerkingen bij de Boedapestopstand van 1956; het zijn de vertrouwde commentaren
uit de trotzkyperiode, zonder echter de ideeën die hij magistraal uitgewerkt heeft in
zijn nieuwe versie van Aristophanes' Frieden.
Het stuk is merkwaardig om vele redenen. Hacks weet namelijk niet goed wat aan
te vangen met de door de partij opgelegde ‘neue Held’. Hij kent alleen het echte, niet
het ingebeelde leven, en zijn realistische figuren bezitten dan ook veel innerlijke
tegenspraak. Ze spannen zich in om de laatste resten van het burgerlijke denken weg
te ruimen, ze willen een nieuwe arbeidsmoraal opbouwen en de tijd omvormen naar
het socialisme toe. Maar tegelijk blijven ze individuen op wie het vegetarische schema
van de partij weinig vat heeft. Hun privé-driften, hun materiële genoegens, hun
erotische gezelschapsspelletjes zijn verbonden met hun temperament en karakter,
met hun mens-zijn, ook als socialisten. Dat echter neemt de partij niet meer. Dat zijn
immers al te menselijke fouten en vergissingen, die in de ideale maatschappij
uitgeschakeld worden. De nieuwe auteur moet schrijven voor de ideale, socialistische
gemeenschap. Voor andere dan economisch-politieke toestanden mag hij geen oog
hebben. Een vergissing door menselijke ontoereikendheid is op het toneel a priori
uitgesloten. Ook formeel schijnt men bezwaren te hebben tegen het stuk, en gezien
Hacks sterke beïnvloeding door Brechts vormgeving, is dit aspect belangrijk voor
de onmiddellijke toekomst. Hacks ziet groots; hij wil het alledaagse onderbrengen
in een groter historiserend verband. Onbenullige ruzies verdwijnen dan vanzelf in
de diepere zin van de materialistische geschiedenisopvatting. Hij gebruikt daarvoor
hetzelfde idioom als Brecht, een mengelmoes van versifiërende bijbeltaal en volkse
spreekwoordenschat, waarin de stilisering het anekdotische opheft. Ritme,
beeldspraak, retoriek, sententiën zitten allemaal diep in de vorm en hebben de
bedoeling objectivering te verwekken, afstand mogelijk te maken tussen dagrealiteit
en socialistische droom. De partij noemt dit procédé echter een niet toegelaten
emotionalisering van de werkelijkheid, die de identi-
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ficatie door de toeschouwer onmogelijk maakt. Daarmee schijnt de partij zich
rechtstreeks te richten tégen Brechts tirannieke afwijzing van elke vorm van theatrale
behaaglijkheid. Hacks is dus niet zomaar toevallig weggewerkt. De partij weet wat
ze wil en zet haar eigen programma door; ze nekt stilaan maar duidelijk de
persoonlijke tendensen, hoe fundamenteel partijgetrouw de auteur ook mag gebleven
zijn. Outsiders, hoe begaafd ook, moeten emit. Alleen gebroken ruggegraten kan de
partij ondersteunen.
Daarmee is aan de Langhoff-periode (die in 1946 begonnen was) een einde
gekomen. Vroeger had hij al moeilijkheden gehad met stukken van Heinar Kipphardt
(die naar het Westen uitweek) en Erwin Strittmatter, maar tot nog toe was hij er altijd
in geslaagd door de mazen te glippen. Zijn ontslag als intendant houdt tevens in dat
een programmatisch neen is toegeroepen aan zijn onvergetelijke zorg voor het
klassieke repertorium. Zijn ensceneringen van Lessing, Goethe, Schiller en
Shakespeare waren altijd berekend op dramatische degelijkheid en spelkwaliteit,
terwijl hij tevens de noodzakelijke Oosteuropese programmavullertjes met toewijding
vertroetelde. De conclusie lijkt wel te zijn dat Langhoff heeft ingezien dat de tijd
voor buigen was gekomen, wilde zijn huis iets bewaren van de vroegere glans. Hij
bekende in de partijkrant zijn verblinding en beloofde beterschap.

Bitterfelder Weg
Langhoff werd aan het Deutsches Theater opgevolgd door Wolfgang Heinz, die aan
het hoofd stond van het Volksbühnetheater. De nieuwe leider van de Volksbühne is
nu Prof. Maxim Vallentin, die al intendant was van het Maxim-Gorki-Theater.
Daarmee wordt een andere tendens zichtbaar. De Moskou-lijn, die Stanislavski vereert
maar socialistisch realisme bedoelt, is nu helemaal aan de top vertegenwoordigd.
Vallentin zit vastgeankerd in de partijliteratuur en is een der niet zo talrijke ontwerpers
van de nieuwe lijn, die eigenlijk reeds elders in de republiek gevolgd wordt. Voor
de praktische uitbouw van het theaterleven wordt deze lijn de ‘Bitterfelder Weg’
genoemd, naar een industrieplaatsje halfweg tussen Leipzig en Berlijn. In 1958 had
daar een bijeenkomst plaats van arbeiders en kunstenaars, waarop een beginselformule
werd klaargestoomd waaraan iedereen zich nu te houden heeft. Resultaten van deze
vergadering vinden we in ieder seizoenoverzicht terug als er gesproken wordt over
collectieve arbeid tussen publiek en acteur, de scholingsopdracht van het toneel, de
omvorming van de acteertechniek en het bevorderen van een didactische thematiek
die het socialisme positief verklaart en illustreert.
Op het theoretische vlak hebben deze beginselverklaringen een ware campagne
ontketend voor nieuwe ‘zeitgemässe’ stukken, d.w.z. socialistische dramatiek, zowel
als dramatiek voor socialisten. Vooreerst is dat merkbaar aan het repertoire. Natuurlijk
moet men putten uit de vroegere produktie, klassieke en andere. Maar dan op basis
van stevige normen. De nationale culturele erfenis moet verzorgd worden evenals
de humanistische traditie in de wereldliteratuur. De realisten met kritiek op de
burgerlijke samenleving moeten eveneens opgenomen blijven. Als socialistische
portie zijn de antifascistisch-democratische werken te beschouwen samen met de
grote revolutie-epen van de Sovjet-Russen. Ook de progressieve werken van Westerse
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noeg de hele toneelliteratuur, op voorwaarde dat dramaturg of regisseur er zo aan
kan dokteren dat de moraal voldoende eenzijdig wordt. Peer Gynt b.v. is een kritiek
op de levensverarming van de burgerlijke samenleving. Measure for Measure is een
stuk over het machtsmisbruik van het kapitalisme. As You Like It, een duidelijke
parabel over sociale wanverhoudingen. Richard III leert dat deze koning niet zonder
meer te vergelijken is met fascistische charlatans van het zichzelf overlevende
kapitalisme; tegenover het ondier Richard staan we vol afschuw, tegenover de
fascisten vol verzet; Richard is helemaal niet tragisch, maar hij leert dat wij allen
samen de tyrannie moeten bekampen.
Soms wordt deze verantwoording wel erg moeilijk te volgen. Andorra wordt
afgewezen omdat het een totaal verkeerde moraal bezit. Als een volk collectief
optreedt, kan het zich onmogelijk vergissen; aangezien M. Frisch precies op deze
algemene verdwazing de hoofdtoon legt, past het stuk niet in de socialiserende kraam.
Wel speelt men Biedermann und die Brandstifter, want daar wordt het gevaar van
coëxistentie met fascistische machten aangetoond. Typisch is ook wat Sartres Les
Sequestrés d'Altona wordt verweten. Ik citeer een stukje proza uit Theater der Zeit:
‘Sartre vermag sich nicht vom Bild des gefährdeten, allein auf sich gestellten, zur
absoluten Bindungslosigkeit verurteilten, vom lebendigen Prozess der Arbeit
abgespaltenen, steril gewordenen Menschen zu befreien’.
Daarmee zijn we onmiddellijk bij de eisen die aan eigentijdse socialistische
dramatiek worden gesteld: de positieve held, de actuele socialist, de man zonder
fouten, de volstrekt ondramatische figuur. Als norm staat voorop dat alleen zulk een
theater vol-socialistisch kan genoemd worden dat helpt bij de opbouw van de
marxistische ideologie, bij de strijd tegen aspecten en tendensen van de coëxistentie
(woordelijk in hetzelfde Theater der Zeit) en bij de artistieke vormgeving van het
nieuwe leven door nieuwe mensen. Daartoe dienen vooraf een aantal problemen te
worden opgelost, zoals de ontwikkeling van een eigen socialistische toneelliteratuur,
de opvoering van het voorstellingsniveau, de uitbreiding van de collectieve arbeid
aan het theater en het scheppen van nauwe betrekkingen tussen publiek en theater.
Indien, zegt Kurt Bork, plaatsvervangend minister van cultuur, de bestaande artistieke
middelen niet volstaan om onze veranderde levensvoorwaarden adequaat uit te
drukken, dan moeten we ze maar verwerpen en van vooraf aan opnieuw denken....
Helmut Baierl, de auteur van het succesrijke Frau Flinz, heeft daarin onlangs
stelling gekozen. Hij houdt niet van het verkapte anecdotisme dat thans algemeen
voor ‘erbaulich’ wordt gehouden. Als er zich conflicten voordoen in de fabriek of
in de LPG (de DDR-wisselvorm van de kolchoze), dan dienen die dáár en politiek
opgelost te worden, niet met een toneelstuk, dat waarschijnlijk door de rechtstreeks
betrokkenen niet eens wordt gezien. Het drama is niet steeds de meest geschikte
vorm om maatschappelijke tegenstellingen binnen een homogene gemeenschap uit
de wereld te helpen; daarvoor is de sketch beter of de politieke mop of de song. En
is het dan inderdaad zo, dat kost wat kost problemen en conflicten moeten worden
ontdekt om een toneelstuk te schrijven? ‘Die Wahrheit um jeden Preis’ is een mooie
socialistische leuze, maar wordt het niet ook al te dikwijls ‘auch um den Preis der
Wahrheit’? En dan haalt Baierl breed uit met een definitie die inderdaad in staat is
ware dramatiek te produceren, wat thans bijna nooit het geval is. Het werkelijke
conflict dat we beleven, zegt hij, ligt niet in de kleine geschillen, maar in de grote
omschakeling
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van een nog niet overtuigde socialistische gemeenschap naar een homogene familie,
gebaseerd op goede wil, verdraagzaamheid, arbeidslust en wederzijds vertrouwen.
Wie zich hiertegen verzet, die creëert conflicten. We moeten een onderscheid kunnen
en durven maken tussen de essentie en de kleinere fenomenen, tussen de absolute
en de relatieve waarheid.
Zover als Baierl is men nog niet, ook Baierl heeft daarvan nog geen overtuigende
bewijzen geleverd. Voorlopig zijn de goed bedoelde pogingen om dramatiek en
partijverlangens te verenigen uiterst negatief gebleven. Wijsvingertjes worden
opgeheven door allerlei studiotheatertjes: in Erfurt, Gera, Halle, Karl-Marx-Stadt,
Dessau of Rostock. Maar wat zij ‘experiment’ noemen, beweren de ambtenaren, is
in feite ‘decadentie’. Onder geen voorwaarde mogen Anglo-Amerikaanse nietsnutten
worden binnengesmokkeld; die zijn sociaal onproduktief. Ook de jonge Polen komen
hier niet aan bod. Manfred Nössig, de hoofdredacteur van Theater der Zeit, verheugt
zich er over dat Beckett, Ionesco en Audiberti niet meer gespeeld worden in Polen,
maar hij applaudiseert bijna als hij hetzelfde constateert voor Mrozek of Roziewicz
(‘socialistisch absurdisme’ en ‘skepsis’). In een onvertaalbaar partijjargon vat hij
samen wat hem in de prijswinnaar van een festival te Wroclaw, K. Brandys
(‘Camus-Stil’) gestoord heeft: ‘Die meisten Figuren (sind) von des Kleinbürgertums
und eines konstruierten Dogmatismus Blässe angekränkelt’. En hij grijnst bij de
Dürrenmatt-geestdrift in het huidige Polen.
Voor de theaterliefhebber is er echter nog altijd voldoende te genieten in dit nieuwe
Duitsland. De vraag dringt zich echter op: hoe lang nog? Natuurlijk is het niet
helemaal rechtvaardig, deze toestanden met onze criteria te willen analyseren. Een
nieuwe maatschappij is inderdaad in de maak, en met het besef dat het theater daarin
een fenomenaal-belangrijke opdracht kan vervullen, wijkt men niet zo heel ver af
van de originele functie van het theater. In de DDR wordt deze functie echter
uitgesproken eenzijdig gezien. Ik beschouw het resultaat liever via artistieke
benadering. In de DDR noemt men dat formalisme. Wat mij betreft is het dat beslist
niet, maar iets van eigenwaarde en autonoom recht op ontwikkeling als menselijk
medium ken ik het theater toch toe. Dat doen de partijmensen niet meer. Het
onderscheid is simpel maar vérstrekkend. De traditie van het Westen heeft een
essentiële splitsing ondergaan, die niet meer te verdoezelen is met slagzinnen als
‘eenheid in verscheidenheid’. Appreciatienormen mogen verschillen, aan de realiteit
valt niet te tornen.
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Literaire kroniek
Jonge Sovjet-Russische auteurs rebelleren
Wat schuilt achter de kritiek op Ilja Erhenburg?
Harold French
DE spreekbuis van de regering der Sovjet-Unie, de Izwestia, oefende op 30 januari
1963 in een beschouwing van 5000 woorden scherpe kritiek uit op het boek van Ilja
Ehrenburg, Mensen, Jaren, Leven, waarin de internationaal bekende auteur zijn
levensherinneringen heeft opgetekend. Het was niet de eerste keer, dat Ehrenburg
het mikpunt van ernstige verwijten vormde. Reeds op 10 april 1958 schreef de officiële
Literaturnaja Gazeta onder de titel: ‘Njeobchodimy Utotsnenija’ (Noodzakelijke
Preciseringen), dat de verkeerde opvattingen van Ilja Ehrenburg over problemen van
klasseverbondenheid en partijdigheid in kunst en literatuur gebaseerd zijn op de
onzekere positie, van waaruit deze de strijd tegen dogmatisme en formalisme voert.
‘Hieruit treedt de voor sommige van onze literatuurhistorici en schrijvers typische
fout naar voren’, zo vervolgde het blad destijds, ‘om bij het analyseren van ideeën
en kunstvormen mechanisch te werk gaan’. Volgens de Literaturnaja Gazeta dwaalt
Ehrenburg, indien hij meent, dat men het begrip ‘idee’ uit het literair taalgebruik kan
schrappen en door wetten over de artistieke waarheid kan vervangen. Concreter
uitgedrukt dan de Literaturnaja Gazeta dit deed, nam Ehrenburg inzake problemen
van kunst en literatuur geen vastomlijnd, partijgetrouw, ideologisch standpunt in.
Hij weifelde zelf in verschillende opzichten en was geneigd de theorie te verkondigen,
dat de communistische ideeën bij het scheppen van een echt kunstwerk een
ondergeschikte rol spelen. Ehrenburg huldigde weliswaar niet in volle omvang de
door de partij reeds in 1928 veroordeelde ars artis causa-opvatting, maar hij kwam
er toch gevaarlijk dicht bij.
De Izwestia van 1963 trok één lijn met de Literaturnaja Gazeta van 1958 en voegde
er nog aan toe, dat Ilja Ehrenburg alle variëteiten van het modernisme op de voorgrond
plaatst. Met name genoemd werden het kubisme, het surrealisme, het futurisme en
suprematisme. Hij spreekt over ‘vrijheid’, zonder aan dit begrip een marxistische
inhoud te geven, simplificeert de betrekkingen van de Russische cultuur met het
Westen, propageert niet te denken, met op elkaar geklemde tanden te leven en te
leren zwijgen. Tenslotte schenkt hij te weinig aandacht aan kunstenaars die ten tijde
van Stalin werden omgebracht, zoals Babel, Meierhold, Tabidse, Jaschwili, Markisch
en Mandelstam, of aan auteurs, die ‘een nieuwe houding jegens de werkelijkheid’
hebben aangenomen of grote, internationale vermaardheid genieten. Met name werd
hier onder anderen de auteur van De stille Don en Nieuw Land onder de Ploeg,
Michail Scholochow, genoemd.
Deze aanvallen op Ilja Ehrenburg zijn in werkelijkheid niet alleen op hem gemunt.
Zijn memories vormden voor de literatuurfunctionarissen slechts een gerede aanleiding
om massiever te velde te trekken tegen dergelijke auteurs,
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die meer vrijheid, nauwere culturele betrekkingen met het Westen en een
waarheidsgetrouwe weergave van de Sovjet-Russische werkelijkheid in de literatuur
eisen. Het gaat hier hoofdzakelijk om een zeer invloedrijke groep jongere schrijvers,
zoals Aksjonow, Gladilin, Jefsejewa, Achmadulina, Wosnesensky, Pankratow,
Jeftusjenko en vele anderen. Jeftusjenko werd bijvoorbeeld bekend door zijn
aanklagend gedicht Stalins Erfgenamen, waarin hij zegt, dat Stalin weliswaar uit het
mausoleum werd verwijderd, maar dat hij nog steeds leeft in de hoofden van zijn
erfgenamen. ‘Zolang Stalins erfgenamen onder ons zijn, zal ik erin blijven geloven,
dat Stalin nog in het mausoleum ligt’, zo besluit hij zijn tegen de verafgoding van
Stalin gericht gedicht.
Het wordt wel eens zo voorgesteld, alsof Ehrenburg de voorman van deze groep
schrijvers zou zijn. Dit is echter zeer zeker niet juist. Deze wijzen diens standpunt,
dat men over de verafgoding van Stalin niet zoveel drukte hoeft te maken,
hartstochtelijk van de hand. Ze nemen het hem bijzonder kwalijk, dat hij het boek
van Alexander Solsjenizyn, Odin Den Ivana Denisovitsj (Een dag van Iwan
Denisowitsj), waarin deze het leven in Stalins concentratiekampen beschrijft, in zijn
memoires heeft doodgezwegen. Evenmin zijn zij het met zijn opvatting eens, dat het
maar het verstandigste is de tanden op elkaar te klemmen en te zwijgen. In hun
werken willen zij spreken en wel in een onverbloemde taal, zonder zich veel van het
zogenaamde ‘socialistische realisme’ aan te trekken. Ze zijn voorstanders van een
realisme tout court.
Over dit ‘socialistisch realisme’ van de communistische partij is al heel wat inkt
gevloeid. Wat het precies tot inhoud heeft, weet eigenlijk niemand. Michail
Scholochow bracht dit duidelijk tot uiting in een interview, dat op 30 april 1958 in
het partijorgaan van de Poolse Verenigde Arbeiderspartij, Trybuna Ludu, verscheen.
Daarin verklaarde deze namelijk: ‘Toen ik kort voor diens dood Alexander Fadejew
tegenkwam, vroeg ik hem, wat hij zou antwoorden, wanneer iemand hem op de man
af de vraag stelde, wat socialistisch realisme eigenlijk betekent. Hij zeide: Indien me
dit werd gevraagd, dan zou ik in geweten antwoorden: De duivel weet, wat dat
betekent’. Scholochow voegde er echter tevens aan toe, dat naar zijn mening
socialistisch realisme alles omvat, dat aan de sovjet-regering steun verleent en in een
eenvoudige, begrijpelijke, kunstvolle taal is geschreven. Dit is zeer diplomatiek
uitgedrukt en vertolkt toch tamelijk precies de zin, die door de partij aan het
zogenaamde socialistische realisme wordt verleend. Volgens de partijrichtlijnen
behoren in het socialistisch realisme mensen en toestanden niet alleen te worden
geschilderd, zoals ze zijn, maar ook zoals ze volgens de ‘communistische moraal’
dienen te zijn. De in communistische zin positieve held mag niet ontbreken. Het
wordt reeds in strijd met het socialistische realisme geacht, wanneer in een roman
geen enkele communist voorkomt, zoals dit het geval is in het boek, Het grote Erts,
van de jonge auteur G. Wladimow.
De meeste jonge schrijvers wijzen dit socialistisch realisme van de hand. Ze zijn
in Scholochow teleurgesteld, die in 1958 verklaarde, dat hij op de allereerste plaats
auteur en pas op de tweede plaats theoreticus is, doch op de partijdag van de KPdSU
in oktober 1961 uitriep: ‘Ik ben op de eerste plaats communist en op de tweede plaats
schrijver!’ Evenmin hebben zij begrip voor Konstantin Fedin. Deze trok in zijn boek,
Dwa Brata (De twee Gebroeders) nog ten strijde tegen de partijideologen, die van
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huldigde en de politiek uit de kunst wilde weren. Maar nu gaat hij uiterlijk volkomen
conform met de partijopvattingen over het socialistische realisme, alhoewel zijn
sympathieën beslist aan de kant van de jonge schrijvers in de Sovjet-Russische
literatuur staan.
Overigens mag men in dit verband niet generaliseren of schematisch te werk gaan.
Scholochow vond bijvoorbeeld zeer zeker veel bijval bij de ‘rebellerende’ schrijvers,
toen hij verklaarde, dat vele auteurs, die romans over ontginningsgebieden in Siberië
schreven, verzwegen dat vele jonge mensen uit de streken vluchtten, dat dezen
's-winters in hun barakken zaten te bevriezen en slecht brood te eten kregen, alhoewel
ze zelf miljoenen kilo's graan produceerden. Een dergelijk geschrijf kwalificeerde
hij als ‘onverantwoordelijk vooral met het oog op jonge auteurs, die door
middelmatige boeken van ervaren en bekende schrijvers bedorven en op een
dwaalspoor worden gebracht’. Men kan dus geen strakke scheidingslijn trekken.
Door de hedendaagse stromingen in de literatuur van de Sovjet-Unie loopt een
zigzaglijn, die herhaaldelijk verandert.
Maar globaal gezien, komt het toch wel hierop neer, dat er een onoverbrugbare
kloof bestaat in de opvattingen over de taak van de schrijver tussen de auteurs van
rond de dertig en de generatie van Scholochow, inzonderlijk van hen die ten tijde
van Stalin in elk boek hun tol aan de verafgoding van deze dictator hebben betaald.
Men kan in dit verband vele voorbeelden noemen, zoals Gorbatow, de auteur van
het boek Donbass; Pawlenko, schrijver van Geluk; de dragers van de Stalinprijs,
Ashajew (Ver van Moskou) en Lapis (Naar nieuwe Oevers) of Kotsjetow (Het gezin
der Shurbins), welke laatste nog op het jongste partijcongres van de KPdSU op de
voorgrond trad en nu nog in het bestuur van de vereniging voor letterkundigen zitting
heeft. Men kan er de auteurs van de kolchozeromans, Marja, (Medynsky) en Oogst
(Galina Nikolajewa) en nog een hele reeks anderen aan toevoegen. Ze hebben ijverig
aan de verafgoding van Stalin meegedaan en zich schuldig gemaakt aan de
verheerlijking van de toestanden tijdens diens bewind. Desondanks oefenen sommigen
van hen nog een grote invloed uit. Het jongste werk van Galina Nikolajewa, Veldslag
Onderweg, werd van officiële zijde vanwege zijn socialistisch-realistische kwaliteiten
zelfs uitbundig geprezen en aan de schrijvers in andere communistische landen ten
voorbeeld gesteld. Het werd inmiddels ook al verfilmd. Deze groep beseft heel wel,
dat zij ernstig in de verdrukking geraakt, indien de jonge rebellen de bovenhand
weten te behalen. Daarom doen zij, wat hun publicistisch verleden betreft, alsof hun
neus bloedt, en schrijven nijver in de zin van het door Chroestsjef geleide centrale
comité van de partij. Dat wil zeggen, zij beelden de mens niet uit zoals hij is, maar
zoals hij volgens de opvattingen van de partijleiding behoort te zijn. Chroestsjef
juicht dit om begrijpelijke redenen toe. Het past echter ook niet in zijn cultuurpolitieke
kraam, wanneer deze onbetrouwbare bondgenoten in de literatuur te machtig worden.
Daarom steekt de partij van de ene kant de loftrompet over Galina Nikolajewa, maar
heeft er van de andere kant niets op tegen, dat het blad, Nowyj Mir (Nieuwe Wereld),
in nummer 8/1962 het jongste werk van deze schrijfster als ‘kunstmatig en artistiek
niet gerechtvaardigd’ kwalificeert. We komen hierop nog nader terug, omdat de
reacties op haar boek Slagveld Onderweg typerend zijn voor hetgeen onder de
bevolking en vele schrijvers van de Sovjet-Unie leeft.
Alhoewel de partij het in verschillende opzichten met de jongere schrijvers-
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generatie eens is, neemt zij een stugge houding aan, daar zij beducht is, dat deze zich
aan de partijvoorschriften op literair gebied uiteindelijk niet veel zal storen en haar
eigen weg zal gaan. Deze vrees is onder andere gebaseerd op de talrijke klandestiene
blaadjes, waarin de rebellen hun opvattingen verspreiden, zoals Spiraal, Phoenix,
Boemerang enz., van de andere kant ook op het feit, dat steeds meer auteurs hun
werk klandestien naar het Westen trachten te sturen. Men behoeft slechts te herinneren
aan Valeri Tarsis, die twee korte novellen: De Bromvlieg en Rood en Zwart, naar
Engeland zond en inmiddels in een gekkenhuis werd geïsoleerd. Dit gaat de partij
natuurlijk veel te ver. Daarom valt zij momenteel de ‘rebellen’ heftiger aan dan zij
oorspronkelijk waarschijnlijk van plan was. Wat verwijt de partij de in feite slechts
naar meer vrijheid in artistieke vormgeving en eerlijkheid strevende, jonge auteurs
eigenlijk?
De Komsomolskaja Prawda, het orgaan van de communistische jeugdorganisatie,
van 7 januari 1962, bracht er zijn verontwaardiging over tot uitdrukking, dat in vele
romans van jonge auteurs negatieve helden optreden, die pas tegen het einde van het
boek een positieve tint aannemen. De hoofdpersonen zijn vaak ‘stiljaga's’, nozems,
die uitsluitend belang stellen in een bandrecorder, alkohol en meisjes. Ze dragen
jasjes en broeken van westelijke snit, die in heel de Sovjet-Unie niet te koop zijn,
hebben een kettinkje met een kruis eraan om hun hals en verkopen in herbergen
heiligenbeelden. Het blad stelde in dit verband de vraag, waarom enkele herders van
de Sovjet-Russische literatuur met het schurftige schaap, de ‘stiljaga’, als de trots
van de kudde reclame maken en het troebele opflakkeren van holle geesten als heldere
sterrenglans karakteriseren? Zij veranderen volgens het blad de negatieve held aan
het einde in een positieve, maken uit van de goede weg afgeweken warhoofden
dragers van een hoge moraal en laten de ploert tenslotte in de gestalte van een ridder
glippen. Geestelijke wanorde wordt als ideeënrijkdom voorgesteld. Onverbeterlijk
scepticisme is ‘gecompliceerd optimisme’, gekanker geleerdheid en erotiek liefde
op het eerste gezicht. In een woord, het kwaad verandert in een deugd. De
Komsomolskaja Prawda adviseerde om auteurs, die dergelijke boeken schrijven, in
tehuizen op te bergen, waarin men in de Sovjet-Unie nietsnutten pleegt te isoleren.
Een ander blad, Oktjabr (Oktober), sprak er zijn verbazing over uit, dat vele jonge
auteurs grote bewondering koesterden voor de werken van de door Stalin
terechtgestelde schrijver Babel, in wiens boek, Cavallerie, vrijwel uitsluitend
communistische revolutionairen optreden, die aan syfilis lijden of zich als deernen
gedragen. Het betreft hier een historische roman van Babel, wiens verzamelde werken
in 1957 met een hoge oplage door de ‘Staatsuitgeverij voor Politiek’ werden
uitgegeven, over het cavallerieleger van maarschalk Budjonny, waarin zeer drastisch
de misstanden in Budjonny's leger op sexueel gebied worden geschilderd en van het
aureool der integere, revolutionaire helden niet veel overblijft. De scène, die zich in
een kerk tussen een verpleegster van het 31e regiment, Alexandra, en de kozak
Kurdjukow afspeelt, is dermate cru, dat we ze hier maar liever niet weergeven. Daar
Babel Alexandra overeenkomstig de historische waarheid als de ‘dame van alle
eskadrons’ tekende en zodoende ‘de gestalte van een vrouw, een strijdster uit het
rode leger schond’, viel hij in ongenade en werd later gelikwideerd.
Oktjabr beschouwt het als een veeg teken, dat vele jonge auteurs geen respect
meer bezitten voor de helden van de proletarische revolutie en sommi-

Streven. Jaargang 17

260
gen hunner ongegeneerd als ‘syphilitici, grove kerels, opgetooide communisten,
uitdragers en onverdraagzame leugenaars’ bestempelen. Men kan in dit verband met
Oktjabr de vraag stellen, waar het met de communistische literatuur heen moet,
indien de heilige tradities van de revolutie zo brutaal met voeten worden getreden
en de ‘strijdende vrouwen het aureool van bijzondere bevalligheid zo vlegelachtig
van het hoofd wordt gerukt’?
De jonge auteurs laten zich echter niet zo gemakkelijk in een hoekje drukken. Op
een discussie-avond, die einde van het vorig jaar over de moderne, jonge mens in de
literatuur en zijn zoeken naar waarheid te Moskou plaats vond, verklaarde een der
jongeren, Juri Kasakow, auteur van Hertengeweien, Het Huis boven de Afgrond en
De lelijke Vrouw, dat de jonge auteur zich onder de druk van boven van gedicht tot
gedicht, van novelle tot novelle steeds meer inspant om gestroomlijnder, voorzichtiger
en gladder te worden. ‘Een paar jaar verstrijken en wat zien we dan?’ zo vervolgde
hij. ‘De auteur is dezelfde en schijnt toch niet meer dezelfde te zijn’. Een jonge
communiste, die in de discussie had verklaard, dat het zoeken der jonge schrijvers
slechts leidt tot een hysterisch geschreeuw om ‘vrijheid van de persoonlijkheid’ en
andere ‘atavismen’, kreeg van een andere deelnemer aan de diskussie te horen: ‘U
bent er verontrust over, dat de helden van de literatuur der jongere auteurs steeds op
zoek zijn naar zichzelf en vol zorg over hun bestemming zitten te piekeren. Verder
bent U verontrust over hun wantrouwen jegens woorden, hun achter scepticisme
verscholen, innerlijke onrust evenals over hun koortsachtig ongeduld bij hun verzet
tegen elke trivialiteit. Jewtusjenko, Aksjonow, Gladilin, Achmadulina, Jewsejewa,
Pankratow en Wosnesensky zijn zoekers, maar bij het publiek desondanks zeer
populair. Dit komt, omdat dit zoeken noodzakelijk en een uitdrukking van heel onze
generatie is’. Andere aanwezigen trokken van leer tegen Kotsjetow, die beweerde,
dat de laatste jaren teveel boeken verschijnen, die ‘nihillistisch vergif, het vergif van
gevit, snobisme, kleinzieligheid en middelmatigheid verspreiden’. De jonge schrijfster,
Olga Bergholz, stelde de vraag, of het standpunt van de krypto-Stalinist juist is, dat
‘medelijden’ een sovjetmens ontsiert, dat in een kolchozeroman de groente- en
meloenenteelt belangrijker is dan de liefde tussen twee mensen? Zij gaf zelf hierop
het antwoord: ‘Het komt op de mens aan, zoals hij is, niet allereerst op de
maatschappelijke, nuttige functie die hij bekleedt’.
Het verontrust de functionarissen van de sovjetliteratuur vanzelfsprekend, dat de
jongere schrijversgeneratie in de communistische leer geen geestelijke bevrediging
vindt en naarstig op zoek is naar een nieuwe waarheid. Zij tast, probeert, grijpt mis
of gaat de ‘gevaarlijke weg van metafysische dromen’ op! Zij willen geen afstand
doen van de grotere vrijheid, die ze na Stalins dood hebben verworven, proberen
gestaag nog ruimer armslag voor de ontplooiing van hun talenten te krijgen en eisen
vrijere contacten met de literatuurwereld van het Westen. In dit opzicht zijn zij het
eens met Ilja Ehrenburg, maar zij delen diens standpunt niet, dat de schrijver in de
sovjetmaatschappij vooral moet leren te zwijgen. Zij willen de sovjetburger in hun
boeken schetsen, zoals hij is, niet zoals hij volgens de communistische theorieën
behoort te zijn. Zij beschrijven het heden, geen onzekere toekomst. Dergelijke typen,
zoals in Ashajews boek, Daljeko od Moskwi (Ver van Moskou), voor wie de zin van
het leven uitsluitend bestaat uit het leveren van bovenmenselijke arbeidsprestaties,
verachten zij, daar een dergelijke weergave in strijd is met de sovjet-
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werkelijkheid. De doorsnee sovjetburger is geen robot, maar een mens met een gul
hart en een gevoelige ziel, en lang niet alle communisten zijn brave Pieten. De jonge
schrijvers streven naar een menselijk logische, waarachtige ontknoping van de
conflicten der handelende personen, wijzen kunstmatige constructies van de hand.
In dit verband is het niet oninteressant in het kort aandacht te schenken aan Galina
Nikolajewa's bestseller, Veldslag Onderweg. Dit boek wordt door de
literatuurfunctionarissen, zoals reeds vermeld, in alle toonaarden geprezen, omdat
de hoofdpersoon in dit boek, de communistische ingenieur Bachirew, de belangen
van werk en gezin tenslotte laat prevaleren boven de hechte liefdesbanden, die hem
met zijn eveneens getrouwde geliefde, Tina, verbinden. Deze handelwijze wordt als
een ‘zegepraal van de communistische moraal’ gefêteerd.
Op het terrein van de liefde heeft de vijftigjarige, gewezen onderwijzeres
Nikolajewa al meer opvallende prestaties geleverd. In haar boek, Zjatwa (Oogst),
wordt een jong echtpaar, beiden partijfunctionarissen, ten voorbeeld gesteld, dat
nooit tijd voor elkaar heeft. Beiden zijn onafgebroken voor de partij op stap. Na drie
maanden afwezigheid komt de vrouw bij haar jonge echtgenoot terug. Ze hebben
vurig naar dit ogenblik van weerzien gehunkerd, maar de vrouw vertelt haar man,
dat ze maar een uurtje kan blijven. Ze moet weer meteen voor de partij op reis. De
jonge bruidegom is het hiermede volkomen eens.
Tegen een dergelijke van elke zin voor de werkelijkheid gespeende voorstelling
van zaken komt het blad Nowyj Mir in het geweer. Onder de titel: ‘Po povodu odnoj
vetsnoj temy’ (Bijdrage over een eeuwig thema), schrijft het over Nikolajewa's veel
geprezen bestseller: ‘De schrijfster en haar helden (Bachirew en Tina) laten de
onvermijdelijke, morele gevolgen van de getroffen beslissing volkomen buiten
beschouwing. Voor hen bestaan au fond problemen noch vragen van welke aard ook.
De normatieve determinatie van de beslissing is voor hen zo vanzelfsprekend, dat
ze niet eens op de gedachte komen, dat men haar morele steekhoudendheid ook zou
kunnen aanvechten’.
Het is inderdaad merkwaardig. Nikolajewa overtuigt er in honderden pagina's de
lezer van, dat Bachirew en Tina door een echte, grote liefde met elkander zijn
verbonden. Tegen het einde laat ze haar communistische held echter verklaren, dat
zijn beslissing, om aan de verhouding met Tina een einde te maken, zeer zeker door
‘een gestrenge rechter van de communistische toekomst, een rechtbank voor hogere
gerechtigheid zal worden gedeeld’. Deze pathetische uiting klinkt ongeloofwaardig
uit de mond van een man, voor wie Tina het hoogste vrouwenideaal betekent. Tegen
dergelijke gezochte constructies komen Nowyj Mir en met haar vele jongere auteurs
in verzet. Is de communist Bachirew werkelijk zo'n supermens, dat het hem geen
moeite kost om zijn liefde op te offeren aan de beginselen van de ‘communistische
moraal’? Het lijkt meer op farizeïsme.
Om enkele vooraanstaande vertegenwoordigers van de jonge schrijversgeneratie
op hun ideologische betrouwbaarheid te testen, heeft het blad, Woprosy Literatury
(Literaire Vraagstukken) hen de vraag voorgelegd: ‘Hoe ziet U de plicht van de
schrijver om de mens met nieuwe, communistische eigenschappen te vormen?’ De
antwoorden werden gepubliceerd in nummer 9 van genoemd blad, jaargang 1962.
Hier volgen ze:
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1. Wasily Aksjonow, arts van beroep, auteur van de roman Reisbiljet naar de
Sterren, sinds 1959 schrijver: ‘De schrijver moet schoolmeesteren en didactische
schablonen vrezen als de pest. Het staat vast, dat het leven de mens nog altijd
beter opvoedt dan de literatuur. Onvoorwaardelijk vasthouder aan de waarheid
van het leven is het onderpand voor een werkelijk deelhebben van de schrijver
aan de vorming van de mens in de toekomst’.
2. Andrej Wosnesensky, architect van beroep, sinds 1958 dichter: ‘Het
fundamentele probleem van de huidige literatuur bestaat in het kijken in de
diepte, in de ziel van de mens, in het interieur van het bewustzijn’.
3. Anatolij Gladilin, mecanicien van beroep, begon zijn schrijversloopbaan in
1956 met Kroniek over de Tijden van Viktor Podgursky: ‘Uitsluitend de waarheid
schrijven, zonder de werkelijkheid een vernisje te geven en te vergoeilijken.
Destijds hebben sommige auteurs de lezer met gekleurde verhalen gevoerd’.
4. Nikolaj Damdinow, leerling aan het ‘Instituut voor Literatuur’, sinds 1960
dichter: ‘Ik ben principieel tegen zulke literaire helden als Balujew uit de roman
van Koshewnikow, Is het gepermitteerd? Balujew! De kennismaking met hem
verschaft geen genoegen. In Balujew is teveel ratio en te weinig poëzie, levend
vlees, hartstocht’.
5. Jewgenij Jewtusjenko, geen beroep, sinds 1959 dichter: ‘Ik stel me het
communisme als een soort symbolische Staat voor, waarvan de president de
waarheid en de ministers zachtmoedigheid en gestrengheid zijn. Naar mijn
opvatting moeten deze twee ministers in het communisme voldoende zijn. De
schrijver moet het prototype van een dergelijke communistische Staat zijn’.
6. Jurij Kasakow, zonder beroep, vriend van Ilja Ehrenburg: ‘Ik ben niet de mening
toegedaan, dat de literatuur onmiddellijk en direkt invloed op het leven van de
mens en zijn morele conditie uitoefent. Als voorbeeld hiervan mogen vele
ongerechtvaardigde, onserieuze critici dienen, die natuurlijk Tolstoj, Tsjechow
en Hemingway hebben gelezen - en er niets bij hebben geleerd. Maar hoe diep
de kwalitatieve veranderingen onder invloed van de literatuur gaan, daar zou
ik niet over willen oordelen. Dat is bij ieder zeer zeker verschillend’.

Vergelijkt men deze antwoorden met de gestelde vraag, dan valt het meteen op, dat
niemand ze rechtstreeks beantwoordt. Ieder omzeilt het woord ‘communisme’ zoals
dit door de marxisten wordt begrepen, daardoor gelijktijdig tot uitdrukking brengend,
dat dit communisme voor hen geen nastrevenswaardig ideaal vertegenwoordigt. Het
communisme wordt vervangen door het begrip ‘waarheid’ en wel door degenen, die
in het communisme zijn opgevoed. Is eigenlijk een scherpere veroordeling van
ditzelfde communisme denkbaar? Genoemde vertegenwoordigers van de jongere
schrijversgeneratie in de Sovjet-Unie vinden het klaarblijkelijk niet eens de moeite
waard een verschil te maken tussen het communisme van Stalin en dat van Chroestsjef.
De rebellen zijn blijkbaar vastbesloten hun eigen weg te gaan, de weg van de
waarheid, zelfs indien deze weg naar Siberië zou leiden of naar een tehuis, waarin
men in de Sovjet-Unie ‘nietsnutten’ pleegt op te sluiten. Zouden zij reeds de eerste
letters op de wand van de communistische Nebuchadnezars hebben geschreven?
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Wetenschappelijke kroniek
Kernreactoren, een overzicht
P.G. van Breemen S.J.
IN een voorgaand artikel (nov. 1963) hebben we uitgaande van de fysische beginselen,
laten zien hoe men komt tot de opbouw van een kernreactor uit splijtstof, moderator
en regelstaven. Deze drie onderdelen vormen samen het hart van een kern-reactor;
hierin vindt de gecontroleerde kettingreactie plaats, waarbij de veelbesproken enorme
hoeveelheden energie vrijkomen. Deze energie komt vrij in de vorm van warmte, en
het is de taak van de technici om deze warmte in een meer bruikbare vorm van energie
om te zetten, bijv. elektriciteit, of mechanische energie voor het voortstuwen van
schepen, raketten of vliegtuigen. Daartoe laat men een of ander koelmiddel door de
reactorkern stromen, dat de reactor afkoelt en zelf verwarmd wordt. Met dit
verwarmde koelmiddel wordt water tot stoom verhit, die naar turbines wordt geleid
om tot mechanische energie te worden omgezet of via een generator tot elektrische
energie. In deze opzet zijn zodoende twee afzonderlijke circuits te onderscheiden:
één waarin het koelmiddel rondgaat (het primaire circuit) en één waarin water tot
stoom wordt verhit, turbines aandrijft en weer condenseert (het secundaire circuit).
Met name het primaire circuit wordt sterk radioactief en moet dus voorzien worden
van een degelijke stralingsafscherming. Meestal gebruikt men daarvoor beton, soms
gecombineerd met dikke stalen platen. Altijd brengt de stralingsafscherming een
groot gewicht met zich mee.
Wanneer we nu een kort overzicht willen geven van de vele verschillende uitvoeringen
waarin dit grondprincipe wordt verwezenlijkt, is het goed om eerst een onderscheid
te maken tussen homogene en heterogene reactoren. In een homogene reactor is de
splijtstof niet in aparte staven aangebracht, maar volledig vermengd met de moderator
of met het koelmiddel. Bij de heterogene reactor zijn in de moderator afzonderlijke
staafjes of plaatjes splijtstof ingebouwd. De beproefde types zijn allemaal heterogene
reactoren; de homogene reactor verkeert nog in een ontwikkelingsstadium.
De meeste homogene reactoren lossen de splijtstof op in water of in zwaar water,
dat dan als moderator of als koelmiddel dient. De Amerikanen testen een reactor
waarbij de splijtstof is opgelost in metaal, dat door de hoge temperatuur vloeibaar is
geworden (met name gebruikt men hiervoor bismuth). In Nederland wordt een heel
apart type ontwikkeld in het laboratorium van de KEMA te Arnhem. Dit project
droeg eerst de naam SUSPOP, die echter onlangs veranderd is in KSTR (KEMA
Suspension Test Reactor). Men brengt hier microscopisch kleine korreltjes
uraan-oxyde (of thorium-oxyde) met een diameter van ong. 0,01 mm in oplossing
(beter: in suspensie) in water. Dit water dient als moderator en tegelijk als koelmiddel.
Het in het oog springende nadeel van een dergelijk systeem is, dat het primaire circuit
bizonder radioactief is, omdat het zelf de splijtstof en de afval bevat. Dit vraagt heel
speciale
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beveiligingstechnieken, staat alleen afstandsbediening toe en maakt reparatie van
onderdelen van het primaire circuit onmogelijk; men kan alleen een onderdeel er uit
nemen en zonder meer vervangen door een ander. Daar staan echter verschillende
voordelen tegenover. Op de eerste plaats kunnen de splijtingsproducten continu uit
het systeem verwijderd worden. Verder kunnen de kleine korreltjes splijtstof
goedkoper geproduceerd worden dan de gebruikelijke splijtbare materialen.
Daarenboven hoopt men door thorium in plaats van uranium als splijtstof te gebruiken,
meer splijtbaar materiaal te produceren dan men verbruikt (kweek-reactor). Men is
in Arnhem bezig met een ¼ MW testreactor1), waarmee men de toepasbaarheid van
dit systeem hoopt aan te tonen, en daarmee een originele bijdrage te leveren tot de
ontwikkeling van de kernenergie.
Voorlopig zijn echter de Heterogene reactoren van meer belang. Verschillende
typen hiervan zijn reeds geruime tijd in bedrijf voor de productie van energie. De
heterogene reactoren vallen uiteen in een aantal soorten al naar gelang de moderator
die wordt gebruikt. De moderator kan zijn: grafiet, water, zwaar water of een
organische vloeistof; de moderator kan ook geheel ontbreken. Over deze vijf soorten
van heterogene reactoren nu een enkel woord.
De heterogene reactor met grafiet als moderator was de eerste die als reële
elektriciteitscentrale in werking werd gesteld, te Calder Hall (Engeland) in oktober
1956. Spoedig daarna kwam een soortgelijke centrale in Chapel Cross (Z. Schotland)
in gebruik. De ervaringen waren zo hoopgevend, dat de Engelsen prompt de bouw
begonnen zijn van een serie van 9 kern-centrales, allemaal van dit type, waarvan de
eerste twee op 5 april 1963 in bedrijf zijn genomen, en de laatste in 1968 klaar zal
zijn. Engeland geeft de toon aan wat betreft de grafiet-reactor. Voor het afremmen
der neutronen is vrij veel grafiet nodig, waardoor deze reactoren altijd vrij omvangrijk
zijn. De reactorenkern van Calder Hall bijv. is een cylindervormig blok grafiet met
een doorsnede van 9,5 meter en een hoogte van 6,5 meter. Hierin zijn de uraan- en
regel-staven aangebracht. Het geheel weegt meer dan 1000 ton. Als koelmiddel
gebruikt men koolzuurgas onder een druk van 7 atmosfeer; daartoe moet de hele
reactorkern in een stalen tank worden ondergebracht, terwijl men dan binnen die
tank voor een druk van 7 atmosfeer moet zorgen. Omdat de regelstaven moeten
kunnen worden uitgetrokken binnen de tank, en omdat de ondersteuning van de meer
dan 1000 ton wegende reactorkern heel bizondere moeilijkheden veroorzaakte, is de
hogedruk-tank tenslotte 21 meter hoog geworden bij een doorsnede van 11 meter en
een dikte van 5 cm. Deze tank moet absoluut betrouwbaar zijn; ten gevolge van de
dodelijke radio-activiteit is hij even onbereikbaar voor reparaties als de bodem van
de oceaan. De tank is omgeven door 15 cm. dikke staal-platen en door een betonnen
muur van 2 meter dikte om het stralingsgevaar te voorkomen. Alles bij elkaar groeit
de kernreactor met grafiet als moderator zo uit tot een enorm gevaarte, waarbij
bovendien aan de zuiverheid van het grafiet en aan de de betrouwbaarheid van de
reuzen-tank zeer hoge eisen gesteld worden. Een voordeel van het gebruik van grafiet
is echter, dat men natuurlijk uranium als splijtstof kan gebruiken, en niet het
aanzienlijk duurdere verrijkte uranium
1) Ter vergelijking zij vermeld, dat de grootste elektriciteitscentrale in Nederland de centrale
Noord te Amsterdam, een vermogen heeft van 200 MW; de totale capaciteit van de
elektriciteitsproduktie in Nederland bedraagt anno 1963 4500 MW.
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nodig heeft. Van dit natuurlijke uranium is 127 ton in de reactorkern aanwezig. De
prijs van het uranium was in 1956, toen Calder Hall in gebruik werd genomen,
ongeveer f 170, - per kilo, en is thans teruggelopen tot ± f 100, - per kilo. De 48
regelstaven zijn uit borium-staal en kunnen verticaal op en neer worden bewogen.
Ofschoon de reactoren van Calder Hall en Chapel Cross elektriciteit produceren voor
het nationale net van Engeland en Schotland, is hun voornaamste doel waarschijnlijk
toch nog een ander, nl. de produktie van plutonium. In 'n vorig artikel (pag. 169)
zagen we, dat natuurlijk uranium voor 99,3% uit uranium-238 bestaat; en dat dit door
neutron-vangst tenslotte overgaat in plutonium-239. Dit plutonium is een uitstekende
splijtstof, geschikt voor modernere reactoren en voor atoombommen. Frankrijk heeft
te Marcoule drie reactoren staan, de G1, G2 en G3, die zeer veel overeenkomst
vertonen met die van Calder Hall. Hun voornaamste doel is onomwonden de produktie
van plutonium; hun elektriciteitsproduktie bedraagt bij elkaar slechts 70 MW.
Daarnaast staat een reactor te Chinon voor elektriciteitsproduktie met een vermogen
van 70 MW, en zijn er twee in aanbouw met een vermogen van 180 en 400 MW. De
nieuwe serie van negen reactoren, die Engeland thans aflevert, heeft ook uitsluitend
tot doel de levering van elektriciteit; zij worden dan ook, in tegenstelling tot Calder
Hall en Chapel Cross, geheel geëxploiteerd door de CEGB (Central Electricity
Generating Board). Rusland heeft eveneens dit type reactor in aanbouw; het
koelmiddel is echter water, en het uranium is licht verrijkt; in de Oeral komt zo'n
reactor met een vermogen van 100 MW. Wat betreft het geinstalleerd vermogen is
de grafiet-reactor de meest gebruikte van het ogenblik: 754 MW is in gebruik, 4000
MW zal voor eind 1966 voltooid zijn.
De heterogene reactor met water als moderator is een tweede soort van heterogene
reactor die de aandacht verdient. Het is het lievelingsmodel van de Amerikanen. Het
komt nog in twee variaties voor, afhankelijk van de druk waaronder het water zich
bevindt. Deze twee varianten worden gewoonlijk aangeduid met de namen PWR en
BWR.
In de PWR (pressurized water reactor) staat het water onder een druk van liefst
140 atmosfeer. Onder een dergelijke hoge druk krijgt het water, zelfs bij de hoge
temperaturen die in de reactor optreden, geen kans te gaan koken. Het water doet
tegelijkertijd dienst als moderator en als koelmiddel. De splijtstof moet altijd in
meerdere of mindere mate verrijkt zijn; omdat zij de enigen zijn die op grote schaal
uranium kunnen verrijken, zijn de Amerikanen hier dan ook in het voordeel. De grote
verdienste van dit type reactor is de compacte bouw. De diameter van de reactorkern
is kleiner dan 2 meter, en de hoogte gewoonlijk ook. De hoge druk tank is dan ook
nooit groter dan 4 meter diameter en 9 meter hoogte (vergelijk dit met de 11 resp.
21 meter van Calder Hall). De warmteopbrengst per m3 reactorkern is in dit type
hoger dan in welk ander type ook. De compacte vorm en het relatief hoge vermogen
maken spectaculaire toepassingen mogelijk. De onderzeeërs Nautilus en Skate waren
bijv. uitgerust met een PWR met hoog verrijkt uranium; zij konden minstens enkele
malen rond de aarde koersen zonder boven water te komen. Ook het Amerikaanse
passagiers- en vracht-schip N.S. Savannah heeft een PWR. De Russische ijsbreker
Lenin, eveneens met een PWR uitgerust, heeft zijn tweede poolwinter achter de rug;
hij heeft ijs gebroken van 2,5 meter dikte en uitstekend
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voldaan. Verder hebben de Russen een kleine reactor van dit type in Moskou
opgesteld, met de optimistische naam Portable. Uiteraard zijn er ook verschillende
centrales van dit type gebouwd, die niet de pretentie hebben ‘portable’ te zijn. We
noemen slechts een 67 MW centrale te Shippingport (V.S.), die sinds 1957 in gebruik
is, en de Yankee van 110 MW te Rowe (V.S.); een 210 MW centrale te Voronezh
(Rusland) en een 70 MW centrale te Reinsberg (DDR, door Russen gebouwd), die
beiden ‘hun voltooiing naderen’. Verder de BR-3 te Mol-Geel bij Antwerpen, met
een vermogen van 11,5 MW (sinds 29 aug. 1962 kritisch). Te Chooz op de
Frans-Belgische grens heeft de Société d'Energie Nucléaire franco-belge des Ardennes
(SENA) een PWR-centrale in aanbouw met een vermogen van ruim 200 MW; men
verwacht dat deze eind 1965 kritisch zal zijn.
De BWR is eveneens een heterogene reactor met water als moderator en tegelijk
als koelmiddel. De druk is aanzienlijk lager (80 à 100 atmosfeer), zodat het water
gaat koken en in stoom wordt omgezet (BWR = boiling water reactor). In principe
zou deze stoom onmiddellijk naar de turbines kunnen worden geleid, zodat moderator,
eerste en tweede circuit zouden samenvallen. De turbines zouden dan echter zwaar
radioactief worden, zodat men toch liever twee circuits gebruikt. De technische eisen
zijn voor een BWR niet zo zwaar als voor een PWR; de omvang is echter groter.
Ook van dit type zijn er verschillende reactoren in gebruik als elektriciteits-centrale
(totaal 350 MW) in de V.S.; en in aanbouw (totaal 650 MW) in de V.S., Rusland,
West-Duitsland, Japan en Italië (de laatste drie gebouwd door Amerikaanse
maatschappijen). In Skandinavië wil men een 18000-tons tanker bouwen met een
BWR. De N.V. Samenwerkende Elektriciteits-Produktiebedrijven (SEP) te Arnhem
heeft op 4 april 1963 met de General Electric een kontrakt gesloten voor de bouw
van een BWR-centrale. Dit zal de eerste kern-energie-centrale worden in Nederland.
Het vermogen zal 50 MW zijn; de kosten worden geraamd op 25 miljoen dollar. Hij
zal niet voor 1968 in gebruik zijn.
De derde soort heterogene reactor gebruikt zwaar water als moderator. Hij is de
specialiteit van Canada. Bezwaren zijn de hoge kosten van zwaar water (f 250, - per
kg) en de grotere omvang (diameter en hoogte van de reactorkern liggen rond de 4
meter). Het voordeel is weer, dat natuurlijk (niet-verrijkt) uranium kan worden
gebruikt. Naast Canada werken ook Tsjechoslovakije (met Russische hulp),
Noorwegen, Zweden en Zwitserland met dit type. Een aparte variant van dit type
heeft de bizondere belangstelling van Euratom. Het gaat hier om een reactor, waarbij
nu eens niet moderator en koelmiddel samenvallen. De moderator is zwaar water,
het koelmiddel is een organische vloeistof uit de reeks der polyphenylen. Het project
draagt de naam ORGEL (met de nadruk op de laatste lettergreep), samengesteld uit
de afkorting ORG (organisch koelmiddel) en de beginletters van het franse woord
voor zwaar water (Eau Lourde). De onderzoekingen zijn vooral in het
Euratom-centrum Ispra bij Milaan geconcentreerd. Er is een zekere vorm van
samenwerking gevonden met de op dit punt meer ervaren Canadezen. De
Euratom-leiding koestert grote verwachtingen van dit project en hoopt met dit type
reactor elektriciteit tegen concurrerende prijzen te kunnen gaan leveren. Zwaar water
als moderator maakt het mogelijk om niet-verrijkt uranium als splijtstof te gebruiken.
Deze grondstof wordt in het grondgebied van Euratom zelf gevonden; fabrieken om
het tegen economisch verant-
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woorde prijzen te verrijken bestaan er daarentegen in Europa niet. De organische
vloeistof als koelmiddel vereist geen hoge druk in de reactortank, waardoor de
installatie-kosten betrekkelijk laag komen te liggen. Er worden thans twee
proefopstellingen ECO en ESSOR (25 MW) gebouwd te Ispra.
Als vierde soort heterogene reactor vermeldden we de reactor, die een organische
vloeistof als moderator gebruikt. Meestal is deze vloeistof ook hier weer tegelijk
moderator en koelmiddel. Veel gebruikte vloeistoffen in dit verband zijn diphenyl
en triphenyl. In ieder geval zoekt men een vloeistof met een zeer hoog kookpunt
(bijv. 400o) en met een groot aantal waterstofatomen per molecuul. Als het kookpunt
hoog ligt, kan men met een lage druk werken. Hoe meer waterstof de vloeistof bevat,
hoe beter hij modereert, en hoe kleiner de reactorkern. Gewoonlijk gebruikt men dan
nog laag- of zelfs hoog-verrijkt uranium. Al deze factoren bij elkaar zorgen voor een
zeer compact reactormodel. In Piqua (Ohio, V.S.) bijv. staat een reactor met een
vermogen van 12,5 MW, die een kern-hoogte heeft van 1,40 meter en een
kern-diameter van 1,50 meter. Dit type leent zich dan ook, evenals de PWR, voor
installatie op schepen. In Kiel komt een kernvrachtschip van 15.000 ton op stapel
met dit type reactor.
Na al deze verschillende moderatoren komt tenslotte het wonderkind uit de
reactoren-familie: de reactor zònder moderator. In 't vorige artikel (pag. 171) zagen
we dat de moderator tot taak heeft de neutronen die met een snelheid van 10.000 km
per sec. uit de kernsplijting te voorschijn komen, tot wat handzamer snelheden af te
remmen. In een reactor zònder moderator worden de neutronen niet afgeremd, maar
vindt de kernsplijting plaats met snelle neutronen; men spreekt dan ook vaak van
‘snelle reactor’. De kans dat een snel neutron door een splijtbare U235-kern gevangen
wordt, is betrekkelijk gering; daarom moet er relatief veel U235 aanwezig zijn; m.a.w.
men heeft verrijkt uranium nodig om een kettingreactie op gang te houden. Naast
het verhoogde percentage U235 heeft men dan echter nog steeds een aanzienlijk
percentage U238. We zagen al eerder, dat U238 bizonder goed in staat is om snelle
neutronen te absorberen; via enkele tussenstadia kan het dan overgaan in
plutonium-239, dat zelf als splijtstof kan dienen (pag. 170). 'n Snelle reactor vebruikt
dus de splijtstof U235, maar produceert tegelijkertijd de nieuwe splijtstof
plutonium-239 uit het niet-splijtbare U238. Het is zelfs mogelijk gebleken om méér
splijtstof te produceren dat er verbruikt wordt. Men spreekt dan van kweekreactoren,
of met een Engelse term: breeders. Deze unieke eigenschap maakt de snelle reactor
tot de grote kanshebber voor de toekomst. De formulering: een kweekreactor
produceert mèèr splijtstof dan hij verbruikt, is enigszins tendentieus en buiten zijn
context misleidend. Uit het bovenstaande is echter wel gebleken, wat precies bedoeld
wordt: uit het niet-splijtbare U238 wordt mèèr splijtbaar plutonium gevormd dan er
splijtbaar U235 wordt verbruikt. M.a.w. een kweekreactor verbruikt op nuttige wijze
zowel U235 als U238. De kracht van de kweekreactor is, dat in principe al het aanwezige
uranium voor energie-produktie wordt gebruikt. Dit is iets wat im geen enkel ander
reactor-type wordt bereikt.
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In 1951 werd in Idaho (V.S.) de eerste experimentele snelle reactor in gebruik
genomen onder de naam EBR-1 (experimental breeder reactor). Het vermogen was
slechts 0,2 MW. Een ernstig ongeval met de EBR-1 heeft twijfels opgeroepen aan
de veiligheid van de snelle reactor in het algemeen. Zorgvuldig
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onderzoek heeft uitgewezen, dat het ongeval met de EBR-1 werd veroorzaakt doordat
de splijtstof-staven onder de enorme hitte vervormd waren. De optredende
temperaturen zijn zo hoog, dat men vloeibaar natrium als koelmiddel kan gebruiken!
Het vervormen van de splijtstaven kan echter voorkomen worden door een betere
constructie en tast de waarde van de snelle reactor als zodanig niet aan. De
‘Enrico-Fermi-centrale’ in de buurt van Chicago heeft een vermogen van 100 MW
en is de eerste grote energie-reactor van dit type. Een kleinere centrale van 15 MW
was al sinds 1961 in gebruik te Dounreay in Schotland. De Euratom-landen hebben
een kleine kweekreactor in aanbouw te Cadarache in Frankrijk, terwijl een particuliere
Belgische maatschappij, de Compagnie Belgo-nucléaire, veel belangstelling heeft
voor dit type reactor en door samenwerking met de Amerikaanse
Enrico-Fermi-centrale reeds een aanzienlijke ervaring heeft opgedaan. In het
Westduitse centrum te Karlsruhe verricht men voorstudies aangaande een
kweekreactor, en voert men reeds onderhandelingen met Euratom.
Hiermee sluiten we dit overzicht van de verschillende typen kernreactoren af. De
ruim 350 research-reactoren, die in verschillende landen in gebruik zijn (in Nederland
te Petten, Delft, Wageningen, Arnhem; in België o.a. te Mol en Gent) zijn buiten
beschouwing gelaten, omdat zij geheel zijn aangepast aan het specifieke onderzoek
dat men wil verrichten en zodoende nog meer varianten vertonen dan de
energie-reactoren.
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Politiek Overzicht
Nederland en de wereld
HET politieke en sociale leven in ons land werd deze maand natuurlijk beheerst door
het overleg over het loonprobleem. Het heeft een tijd lang erop geleken, dat beide
partijen niet tot een akkoord konden komen; op 18 oktober geraakte het overleg
binnen de Stichting van de Arbeid in een impasse en het voortbestaan van deze
instelling, waaraan wij de arbeidsvrede na de oorlog te danken hebben, leek op het
spel te staan. Hiervoor schijnen beide partijen echter teruggeschrokken te zijn; na
intensief intern beraad kwam men 29 oktober opnieuw bij elkaar en na een dag lang
onderhandelen bereikte men ‘een zekere overeenstemming’ over de volgende punten:
een loonsverhoging van 10% in 1964 in twee termijnen; verlenging van de vakantie
met twee dagen in ruil waarvoor op de tweede termijn 0,4% per dag kan worden
afgetrokken als compensatie voor het verlies aan arbeid; mogelijkheid van afwijken
naar boven van de cao-lonen voor afzonderlijke ondernemingen; principiële
overeenstemming over een loon van f 100, - p.w. voor volwaardige arbeiders en
verhoging van de sociale uitkeringen met 10% vanaf 1 januari 1964. Over de kwestie
van een huurverhoging werd geen overeenstemming bereikt; van werkgeverszijde
is men voor, maar de werknemers zijn tegen; als de regering zou overgaan tot
huurverhoging wensen de werknemers volledige compensatie, terwijl de werkgevers
nu reeds hebben laten weten dat er wel een compensatie kan worden gegeven maar
dat deze gezien de nu genomen maatregelen niet meer dan 1% zou kunnen bedragen.
De van werknemerszijde gevraagde uitkering ineens over 1963 hebben de werkgevers
afgewezen.
Men heeft bij deze grootste loonsverhoging ooit in ons land voorgekomen aan
beide zijden groot risico genomen; de Kon. Ned. Middenstandsbond vond dit zelfs
te groot en distanciëerde zich van de overeenkomst. Het blijft een open vraag wat
de toekomst zal brengen en dit hangt voor een groot deel af van de regering. Als de
loonsverhoging volledig doorwerkt in de prijzen, is de werknemer er nauwelijks
beter van geworden; staat de regering op het standpunt dat prijsverhoging beperkt
moet blijven, dan betekent dit voor een aantal zwakke bedrijven liquidatie, hetgeen
met zich mee zou brengen een ontspanning op de arbeidsmarkt, die echter ook weer
te ver zou kunnen gaan en leiden tot werkloosheid.
Men krijgt de indruk, dat men in elk geval heeft willen voorkomen, dat de Stichting
van de Arbeid uit elkaar vallen zou, maar men vraagt zich ook af of het voortbestaan
ervan niet duur gekocht is. Hoe zullen de werknemers reageren, als de regering
tengevolge van deze drastische loonsverhoging, die zeker niet in zijn geheel moet
worden gezien als een aanpassing van de Nederlandse lonen aan het Europese peil
- tijdens de besprekingen hoorde men dit motief ook steeds minder - met een nieuwe
bestedingsbeperking zou moeten komen? Hebben de vakcentrales hun greep op de
arbeiders nu zo versterkt, dat zij hen van onberaden stappen in de toekomst kunnen
weerhouden, of smaakt dit behaalde succes naar meer en moeten wij allerlei eerst
ongeorganiseerde

Streven. Jaargang 17

270
agitatie verwachten n.a.v. eventuele regeringsmaatregelen? Een groot deel van ons
land wacht met een zekere gelatenheid de gevolgen af.
Van 20 augustus tot 3 september bracht de Russische premier Chroestsjef een bezoek
aan Joego-Slavië op uitnodiging van president Tito. Dit was een nieuw teken van de
verbeterde verstandhouding tussen beide landen. Rusland is hierbij Tito ver tegemoet
gekomen, maar het lijkt er niet op, dat het het gestelde doel n.l. Joego-Slavië weer
binnen de Russische invloedssfeer te brengen, heeft bereikt. Wel waren beide
staatslieden het eens over de belangrijkste internationale problemen o.a. het belang
van de kernstopovereenkomst en over het verdere streven naar volledige onwapening;
zelfs toonde Chroestsjef veel belangstelling voor de Joego-Slavische arbeidersraden
in de industrie, waarop tot nu toe hevige kritiek was uitgeoefend en die nu belangrijk
werden genoemd en een voorbeeld, dat Rusland zou kunnen navolgen bij het zoeken
naar een meer democratisch bedrijfsbeheer, maar toen de Russische premier tevens
pleitte voor een internationale economische samenwerking tussen alle socialistische
landen om de wedloop met het kapitalisme te winnen en enige dagen later zo ver
ging te zeggen, blij te zijn met de bereidheid van Joego-Slavië om aan de socialistische
arbeidsverdeling mee te werken, haastten verschillende Joego-Slavische instanties
zich te verklaren, dat hun land geen toetreding tot de COMECON overwoog. En Tito
zei, dat hij alles voelde voor internationale arbeidsverdeling maar tevens maakte hij
duidelijk hierbij te streven naar goede economische betrekkingen met alle landen en
niet alleen met de socialistische. Tito wenst wel als waarnemer tot de COMECON
te worden toegelaten maar niet de economische en politieke zelfstandigheid van zijn
land op te offeren.
Het nauwer aanhalen van de banden tussen Rusland en Joego-Slavië zou een
gevolg zijn van de onmogelijkheid om in het ideologische conflict tussen Rusland
en communistisch China een verzoening tot stand te brengen, terwijl Chroestsjef
tevens zou willen profiteren van de goodwill, die Tito bezit in de ontwikkelingslanden
in Azië, Afrika en Zuid-Amerika om zo ook hier een tegenwicht te vormen tegen de
groeiende Chinese activiteit.
Na een bezoek van de Hongaarse regeringsleider, Kadar, aan Belgrado op 10 en
11 september werd in het in Boedapest uitgegeven communiqué uitdrukkelijk vermeld,
dat ieder land zijn eigen specifieke problemen heeft en deze natuurlijk moet kunnen
oplossen volgens zijn eigen methode. Wij kunnen ons niet indenken, dat Kadar deze
verklaring geheel buiten medeweten van Moskou heeft opgesteld. Tito kan dus zijn
gang blijven gaan; hij heeft tegenover Moskou geen water in zijn wijn gedaan en hij
gaf kort hierop weer een duidelijk blijk van zijn onafhankelijkheid. Op 26 september
werd officieel verklaard, dat Joego-Slavië wilde toetreden tot het General Agreement
on Tariffs and Trade (GATT), waartoe tot nu toe nog slechts een ander communistisch
land n.l. Tsjechoslowakije behoort, en vervolgens ging hij op 18 september naar
Amerika voor een bezoek aan verschillende Latijns Amerikaanse landen en tenslotte
aan de Verenigde Staten. Hij zou zijn onafhankelijkheid t.o.v. beide blokken volledig
willen uitbuiten en men schrijft hem een bemiddelaarsrol in de bestaande geschillen
toe.
Er is in Westerse kringen nogal wat deining geweest over grote Russische
graanaankopen; men vond deze belangrijk omdat hieruit weer eens bleek, dat
Chroestsjefs landbouwpolitiek te weinig succes heeft; aan Russische zijde wijt
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men dit aan de strenge winter en de te droge lente en zomer, ook wel aan een gebrek
aan kunstmeststoffen, in elk geval niet aan het systeem. Reeds begin september werd
er in Rusland aangedrongen op zuinigheid met brood en vanaf half september werden
er eerst met Canada, daarna met Australië contracten gesloten over levering van grote
hoeveelheden tarwe aan Rusland; deze zouden niet voor Rusland zelf bedoeld zijn
maar o.a. voor Cuba en Siberië. Iets later waren er geruchten over graanaankopen
van de Sovjet-Unie in West-Duitsland en tenslotte ook in de Verenigde staten. Toen
dit laatste inderdaad het geval bleek kwamen de protesten los; deze graanleveranties
aan de tegenstander waren ongeoorloofd, zelfs immoreel; men moest politieke eisen
stellen in ruil hiervoor enz. enz.; ook bondskanselier Adenauer fulmineerde fel tegen
de transacties. Maar waarom gebeurde dit alles dan pas toen de Verenigde Staten er
toe over gingen zich bereid te verklaren tarwe aan Rusland te leveren? Is het voor
Canada wel en voor de Verenigde Staten niet geoorloofd? Is het strikt noodzakelijk
om politieke redenen talloze mensen aan hongersnood prijs te geven? Of is het een
daad van christelijke naastenliefde in dit geval te helpen? Het Westen zou op ethisch
gebied te kort schieten en zijn eigen beginselen verloochenen als het - zelfs als er
geen economische voordelen aan waren verbonden - deze graanleveranties had
geweigerd.
Reeds geruime tijd werd er in Engeland gesproken over een a.s. aftreden van
Macmillan als prime-minister en ook in conservatieve kringen werd na het
Profumo-schandaal dit aftreden zelfs geëist; tot voor kort weigerde de premier echter
hierop in te gaan; toen hij echter begin oktober voor een ernstige operatie in het
ziekenhuis moest worden opgenomen, werd het ook Macmillan duidelijk, dat hij zijn
partij in de komende verkiezingen voor het Lager Huis onmogelijk kon blijven leiden
en op 9 oktober gaf hij te kennen te zullen aftreden. Als een van de redenen voor
zijn aanvankelijke weigering was vroeger reeds genoemd het niet aanwezig zijn van
een algemeen erkende opvolger; uit de op Macmillans besluit volgende strijd bleek
duidelijk dat een dergelijke figuur inderdaad niet aanwezig was. Butler, vice-premier
en in 1957 reeds gepasseerd als opvolger van Eden, scheen de meeste kansen te
hebben; naast hem werden voortdurend genoemd de minister van financiën, Maudling,
en de minister van wetenschappen, lord Hailsham; de laatste maakte nu onmiddellijk
bekend dat hij afstand deed van zijn adellijke titel en zich verkiesbaar zou stellen
voor het Lager Huis. Na 10 dagen interne strijd wees Macmillan echter lord Home,
minister van buitenlandse zaken, die wel al eerder was genoemd maar aan wie men
toch de minste kans had gegeven, aan. Dit advies aan Hare Majesteit wekte veel
opzien, niet alleen bij de drie andere kandidaten maar ook bij een belangrijk deel
van de conservatieven en zelfs woede bij de labour, daar men gekant was tegen een
benoeming van een lid van het Hoge Huis tot premier. Het besluit van lord Home
voortaan weer Sir Douglas Home te worden en zich bij de eerst volgende gelegenheid
verkiesbaar te stellen voor het Lager Huis - hetgeen inmiddels is gebeurd voor de
tussentijdse verkiezing in Kinross (Schotland) op 7 november - veranderde weinig
aan het verzet. Toch slaagde Home er betrekkelijk vlug in een kabinet samen te
stellen, waarin zijn mede-kandidaten voor het premierschap zitting namen; de
verklaring hiervoor moet wel gezocht worden in het feit, dat de conservatieven
genoodzaakt zijn hun onderlinge meningsverschillen te begraven, willen zij enige
kans maken de parlementsverkiezingen het volgend jaar te winnen; hun kansen zijn
toch al niet groot. De eerste twist tussen labour
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en Home is al achter de rug n.a.v. diens besluit om de opening van de nieuwe zitting
van het Lager Huis uit te stellen tot 12 november, opdat de prime minister, dan naar
verwacht mag worden gekozen lid van dit college, ook inderdaad als regeringsleider
in de volksvertegenwoordiging zal kunnen optreden. Men verwacht van Home niet
direct nieuwe pogingen tot aansluiting van Engeland bij de EEG, grotere neiging
mee te doen aan de opbouw van een multi-laterale NAVO-kernmacht en een krachtiger
houding van Engeland ten opzichte van Rusland.
Een andere belangrijke regeringswisseling had plaats in Bonn. Daar trad op 15
oktober Adenauer af en werd opgevolgd door Erhard. Ruim 14 jaren heeft Adenauer
de Duitse politiek geleid en ontegenzeggelijk heeft hij in die tijd veel voor zijn
vaderland weten te bereiken, maar zijn autocratische opvattingen wekten ook in eigen
kring steeds meer verzet. Zijn vervanging door Erhard zal invloed hebben op de
buitenlandse politiek van de West-Duitse Bondsrepubliek. Een van de grootste
verdiensten van de aftredende bondskanselier is geweest het tot stand brengen van
de betere verstandhouding met Frankrijk; maar een van de redenen van verzet tegen
hem was ook zijn te grote volgzaamheid t.a.v. de Gaulle. Men mag van Erhard niet
verwachten, dat hij op dit punt de politiek van zijn voorganger ongewijzigd zal
voortzetten; Erhard wil natuurlijk de vriendschapsband tussen beide landen niet
verbreken - dit zou voor Europa weinig minder dan een ramp zijn - maar wel zal hij
kritischer tegenover Frankrijk staan; hij heeft nooit onder stoelen of banken gestoken
voorstander te zijn van de toetreding van Engeland tot de EEG, van de NAVO en
van de multi-laterale kernmacht; de bezwaren tegen de Franse landbouwplannen in
de EEG zullen door hem scherper naar voren worden gebracht.
In Algerije nieuwe moeilijkheden voor Ben Bella. Langzaam is hij er in geslaagd
alle macht in handen te krijgen, maar dit gebeurde ten koste van zijn vroegere
medestanders; alhoewel deze zich om verschillende redenen tegen hem verzetten
dreef hij hen door zijn optreden op een hoop en dit resulteerde in een opstand in
Kabylië tegen zijn gezag. Dit verzet lijkt beëindigd, maar misschien is dit einde alleen
maar bewerkt door de grensoorlog tussen Algerije en Marokko over grondstofrijke
gedeelten van de Sahara. Na veel moeilijkheden is het nu aan de keizer van het oude
Abessynië en de president van het kersverse Mali gelukt een wapenstilstand te
bewerken. Desondanks wordt er nog druk gevochten en Marokko zou het geschil nu
aan de Veiligheidsraad willen voorleggen.
Nog enkele woorden over de gebeurtenissen in Zuid-Vietnam; de regering Diem
had zich de laatste tijd steeds grotere moeilijkheden op de hals gehaald door haar
optreden tegen de boeddhistische monniken en tegen de studenten; dit ging onder
het motief van communistische sympathieën in die kringen. De politiek van de
katholieke regering Diem zette veel kwaad bloed en werd ook in het buitenland sterk
afgekeurd. Vooral de Verenigde Staten kwamen in een moeilijk parket, daar zij zich
de weelde niet konden veroorloven de steun aan Diem op te zeggen in verband met
de voortdurende pogingen van het communistische Noord-Vietnam zich van het
Zuiden meester te maken, terwijl zij ook de binnenlandse politiek van Diem of
misschien beter van diens broer Nhu niet konden goedkeuren. Aan het praktisch
dictatoriale bewind van de familie Diem is op 1 november plotseling een einde
gemaakt door een militaire opstand o.l.v. generaal Duong van Minh. Deze vormde
een comité van generaals, dat verklaarde geen politieke ambities te bezitten en Diem
ervan beschuldigde met het
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communistische Noorden in contact te staan. Het stelde onmiddellijk alle door de
vorige regering gevangen genomen monniken en studenten in vrijheid. Diem en zijn
broer Nhu zijn gedood; de vrouw van de laatste, die zich door haar uitlatingen zeer
onsympathiek heeft gemaakt en - toevallig? - op een wereldreis in de Verenigde
Staten was, beweerde onmiddellijk, dat de Verenigde Staten schuldig waren aan de
opstand, hetgeen de laatsten heftig ontkenden. Dat Kennedy achteraf tevreden is over
de ontwikkeling kan men wel aannemen, daar het nieuwe bewind de strijd tegen het
Noorden met kracht wil voortzetten. Zal het ook in staat zijn het communisme effectief
te bestrijden, niet alleen of zelfs hoofdzakelijk met wapenen maar door zorg te dragen
voor verbetering van de levensomstandigheden?
5 - 11 - '63
J. Oomes

België
De grondwetsherziening staat nu helemaal vooraan in de actualiteit. Zo pas heeft de
regering voorstellen tot wijziging van de Constitutie overgemaakt aan de drie grote
partijen. Op het ogenblik dat we dit schrijven, is de inhoud ervan nog niet bekend.
De bedoeling is echter duidelijk. Om de grondwetsherziening erdoor te krijgen, is
het niet genoeg dat het parlement zegt, welke artikelen in aanmerking komen voor
verandering, maar de drie grote partijen moeten het vooraf eens zijn over de algemene
zin van de herziening.
Herhaaldelijk heeft het kiezerscorps al een grondwetgevende vergadering verkozen,
maar omdat men op het partijpolitieke vlak geen overeenkomst kon bereiken, bleef
alles bij het oude. Een van de voorgenomen wijzigingen is nu al in de vergetelheid
geraakt, nl. het artikel van de grondwet dat het opperbevel van het leger toekent aan
de koning. In Nato-verband beantwoordt dit niet meer aan de werkelijkheid. Juristen
vonden het nodig dit artikel te wijzigen, maar nu wordt daar weer niet meer op
aangedrongen. Dat hetzelfde zou gebeuren met het meest brandende thema van de
grondwetsherziening - een constitutionele regeling van de Vlaams-Waalse
verhoudingen -, is wel niet waarschijnlijk.
Met de voorstellen van de regering wordt een einde gemaakt aan de sedert maanden
bestaande ‘Werkgroep’, waarin alleen de twee regeringspartijen vertegenwoordigd
waren, en die op geen enkele wijze heeft bij kunnen dragen tot een oplossing van
het probleem waarvoor zij samengesteld was.
Niet alleen de regering legt plannen voor tot wijziging van de grondwet. Er zijn
in de jongste maanden van verschillende kanten zo veel projecten voorgesteld, dat
we er hier geen volledig overzicht van kunnen geven. Ze zijn de uitdrukking van
allerlei vormen van federalisme - met twee of met drie of met meer gewesten - of
staan in het teken van een min of meer federaliserende decentralisatie, waarvan de
praktische weerslag niet altijd onmiddellijk te beoordelen is.
Naast voorstellen als dat van oud-minister Duvieusart en dat van dhr. Oleffe van
de M.O.C., kwam eind oktober het zogenaamde project De Saeger in omloop. Het
is uitgewerkt door dhr. De Saeger samen met afgevaardigden en/of griffiers van de
bestendige deputaties van de Vlaamse provincies. Het kent ruimere bevoegdheden
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woordigen, zou de deputatie een evenredige weergave worden van de partijpolitieke
samenstelling van de provincieraden. Om het verwijt te ontgaan dat het Vlaanderen
uiteenrafelt in kleine gewesten die ten prooi worden gelaten aan een nooit volledig
verdwenen particularisme in de engste zin, voorziet het ontwerp interprovinciale
overkoepelende organen, die Vlaanderens (en Wallonië's) collectieve persoonlijkheid
publiekrechtelijk zouden vertegenwoordigen. Dat zou dan de federaliserende
rechtsfiguur zijn die voor uitbreiding en versterking vatbaar is. Alweer een element
dus dat men kan voegen bij het dossier van de federalistische structuurhervormingen,
een dossier dat de laatste maanden steeds maar uitgebreider is geworden.
Ondertussen wordt in Wallonië aan de bevolking een petitie voorgelegd met een
nogal wazige tekst, maar met een onmiskenbaar federalistische tendens. Reeds
honderdduizenden Walen zouden die ondertekend hebben, zodat de petitie een
instrument kan worden in de binnenlandse politiek, ook in elke partij afzonderlijk.
Dat een socialistische mandataris - dhr. Massart - een in de B.S.P. zeer ongebruikelijke
daad stelde en de partij verliet om de Wallingantische beweging trouw te blijven, is
symptomatisch.
Tot nog toe heeft het federalistische streven geen definitieve formulering gevonden.
Wat de decentralisatie op provinciale grondslag betreft, deze gaat de echte oorzaak
van het geschil en de spanning uit de weg, zolang ze niet leidt tot een staatsrechtelijke
erkenning van de collectieve persoonlijkheid van Vlaanderen en Wallonië. Tot nog
toe gewagen de meeste hervormingsplannen liever van negen, tien, elf of minder
provincies, dan van een constitutioneel uitgedrukte tweeledigheid van België.
Daarnaast voelt iedere hervormer het gebrek aan homogeniteit tussen de thans
bestaande negen provincies zeer duidelijk aan. Sommigen hertekenen daarom de
grenzen en de provinciale territoria: de samenstellende delen zouden dan beter met
elkaar in evenwicht zijn, en een versterkt politiek en administratief leven op
provinciale grondslag trekt misschien meer talenten en krachten aan dan nu het geval
is in de provinciebesturen. Hoe de toekomstige verhouding zal zijn tussen Brussel
en de centrale overheid (en eventueel tussen Brussel en de Brabantse provinciale
overheid) is evenmin duidelijk uit de verf gekomen.
***
In het geschil tussen het departement van sociale zaken en het korps der geneesheren
(naar aanleiding van de nieuwe wet op de ziekteverzekering) is thans een zekere
ontspanning ingetreden. Het ‘Aktiekomitee’ van de geneesheren heeft de bemiddeling
aanvaard van een door de regering geraadpleegde commissie van
universiteitsprofessoren. Er schijnt een compromisvoorstel in de maak, dat grondige
wijzigingen aanbrengt aan de meest omstreden artikelen van Leburton's nieuwe wet.
Ondertussen nadert de tweede dinsdag van november waarop de parlementaire
bedrijvigheid opnieuw begint. Normaal zullen de begrotingen op de voorgrond staan
en zal er zonder uitstel met de bespreking ervan begonnen worden, zodat minstens
de Rijksmiddelenbegroting en enkele andere belangrijke begrotingen en de militiewet
door Kamer en Senaat zijn afgehandeld voor het begin van het nieuwe jaar. Van
Vlaamse zijde hoopt men op een krachtige interpellatie over de benoemingen in het
Atoomcentrum te Mol, een aangelegenheid die in Vlaanderen beroering heeft gewekt
omdat sociale en nationale belangen ditmaal zo opvallend goed samenvallen.
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Op landbouwgebied is het ogenblik niet ver meer af waarop de regeringen van de
E.E.G.-landen een beslissing moeten nemen, of ze al dan niet voor het einde van het
jaar een gemeenschappelijk landbouwbeleid tot stand willen brengen. In de eerste
week van november legde dhr. Mansholt, namens de E.E.G.-Commissie, een plan
voor aan de te Brussel vergaderende E.E.G.-ministers. In hoofdzaak wordt daarin
een gemeenschappelijke graanprijs voorzien voor de zes E.E.G.-landen, mits de
nodige preciseringen wat gewestelijke aanpassingen en de diverse interventie- en
sluisprijzen betreft.
Voor België brengen de Europese graanprijzen minder moeilijkheden mee dan
voor andere E.E.G.-landen, omdat de Belgische graanprijzen van het lopende oogstjaar
de voorgestelde Europese graanprijs zeer dicht benaderen. Rechtstreeks worden de
landbouwersinkomens in België dus weinig beroerd door Mansholts voorstel. België
zal echter moeten bijdragen tot de financiering van een compensatiefonds dat vooral
de Duitse, Italiaanse en Luxemburgse boeren ten goede zal komen. Voor ons kan dit
aanvankelijk een jaarlijkse last van 800 miljoen F meebrengen. Anderzijds zullen
wij echter kunnen genieten van een ander door Mansholt voorzien compensatiefonds,
dat zijn middelen moet putten uit heffingen op agrarische produkten uit derde landen.
België zou aldus middelen krijgen tot subsidiëring van de agrarische export naar de
niet tot de E.E.G. behorende landen. De representatieve
landbouwersberoepsverenigingen en de regering zullen hun standpunt tegenover dit
vérstrekkende voorstel van de Nederlandse landbouwdeskundige eerstdaags bekend
moeten maken.
***
Een verhoging van de discontovoet op 30 oktober confronteerde de openbare opinie
met het vraagstuk van de inflatoire druk waaraan de Belgische economie wellicht
minder bloot staat dan de Franse of de Nederlandse, maar die ook hier merkbaar is
en zich o.m. geuit heeft door de verhoging van het indexcyfer en de aanpassing van
de wedden en de lonen die er het gevolg van is. Het prijsverloop in de Belgische
groot- en kleinhandel is de jongste jaren opmerkelijk rustig geweest, en ook nu
schijnen er geen redenen tot alarm te zijn. De kapitaalvlucht heeft in verschillende
vormen haar beslag gekregen. De ruime monetaire middelen die niettemin in de
binnenlandse economie aanwezig bleven, vonden moeilijk de weg naar de geld- en
kapitaalmarkt. De overheidsemissies van 1963 zijn minder talrijk geweest dan vroeger
en het bedrag waarop door de spaarders ingetekend werd (van 4 tot circa 7 miljard
Fr.) was lager dan vroeger in vergelijkbare omstandigheden. In feite een complex
geval van tegenstrijdige of in verschillende richtingen tenderende factoren. De
verhoging van het disconto is waarschijnlijk in de eerste plaats gebeurd om het
inwendige evenwicht te herstellen tussen de verschillende sectoren van de geld- en
kapitaalmarkt. Een minister van financiën kan b.v. wel een tijdlang de verhoging
van het disconto doen uitstellen, maar hij kan niet vermijden dat desgevallend het
geld in andere sectoren van de markt duurder wordt, en dat ten gevolge daarvan de
spaarders zich afkeren van staatsleningen tegen een te lage rentevoet, of dat het
zakenleven een abnormaal ruim gebruik begint te maken van de goedkoop gehouden
kredietvormen, b.v. wisselkrediet.

Streven. Jaargang 17

5 november 1963
H. de Bruyne

Streven. Jaargang 17

276

Forum
Veldoende voedselreserves voor de wereldfamilie?
Enkele jaren geleden deed Horace Belshaw in een publikatie van de F.A.O. (Food
and Agriculture Organisation) volgende vaststelling: ‘In 1956 ligt de voedselproduktie
van Azië en het verre Oosten 10% hoger dan vóór de oorlog, maar het individueel
verbruik is gedaald met 10%’. Vroegere studies van de F.A.O. over de periode
1934-1938, gepubliceerd in 1946, wezen uit dat de doorsnee-inwoner van een groep
landen die meer dan de helft der wereldbevolking uitmaakt, niet over een dagelijks
rantsoen van 2250 calorieën beschikt (waar gemiddeld 2500 calorieën noodzakelijk
minimum geacht worden), dat de inwoners van landen die 1/6 der wereldbevolking
vertegenwoordigen, dagelijks over 2250-2750 calorieën beschikken en iets minder
dan 1/3 over meer dan 2750 calorieën. Dus de helft der wereldbevolking lijdt honger.
Doorgaans wordt op dit feit op twee manieren gereageerd: een eerste groep, die
stelt dat men de bevolking aan de voedselvoorraad moet aanpassen; de andere groep,
waarvan de klassieke marxisten en de Katholieke Kerk1) de voornaamste
woordvoerders zijn, vindt dit een ‘luie’ oplossing en poneert dat de
voedingsmogelijkheden aan de bevolking moeten worden aangepast. Op de spits
gedreven, zeggen de eersten: investeer in de onderzoekingen over de steriliserende
‘pil’, en de anderen: investeer in landbouwkunde en verbetering der internationale
markteconomie.
Op aandringen van Mgr. Luigi G. Ligutti, permanent waarnemer van de H. Stoel
bij de F.A.O. en directeur van de internationale afdeling van de National Catholic
Rural Life Conference der U.S.A., werd een nieuwe studie van katholieke zijde aan
het probleem gewijd2). De drie hoofdredacteurs, Michel Cépède, briljante leerling
van André Mayer, een der medestichters der F.A.O., E.H. Fr. Houtart, directeur van
het Centrum voor Socio-Religieus Onderzoek te Brussel, en L. Grond O.F.M.,
secretaris-generaal van FERES (Fribourg), deden beroep op een groot aantal
medewerkers (o.m. van het Institut Agronomique van Parijs) om een zo breed mogelijk
opgevat onderzoek te verzekeren.
Aan de omschrijving van het feit van de bevolkingsexplosie wordt de helft van
het boek besteed. Waar tussen het jaar één van onze tijdrekening en het jaar 1650 de
wereldbevolking verdubbelde, is zij tussen 1830 en 1930 in één eeuw verdubbeld en
zal zij tussen 1930 en 1980 in 50 jaar verdubbeld zijn. Hoe moeilijk demografische
prognosen op lange termijn ook op te stellen zijn, volgens de gematigde hypothesen
zal de wereldbevolking in 1980 4,2 miljard inwoners bedragen en in 2000 6,28
miljard, waarvan 3,87 miljard alleen voor Azië. Een der belangrijkste redenen voor
deze plotselinge aanwas is ongetwijfeld het optreden van de W.H.O. (World Health
Organisation): waar b.v. Engeland 70 jaar nodig had om zijn sterftecijfer dank zij
groeiende hygiëne en medische zorgen tot het huidige peil te drukken, geschiedde
1) Zie hieromtrent L. Janssens, Régulation des naissances et collaboration des catholiques avec
les non-catholiques, in Justice dans le monde, V (1963-1964), 22-42. Sedert 1956 heeft
Rusland (en sedert 1963 China) een birth-control-politiek ingevoerd; daarmee staat de
Katholieke Kerk als grote pressuregroep thans alleen, tenminste inzover geboorteregeling
enkel zonder anticonceptionele praktijken toegelaten is.
2) M. Cépède, F. Houtart, L. Grond, Nourrir les hommes, éd. du Cep, Brussel, 1963, p. 427.
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dit proces in Ceylon in 12 jaar (van 21,5‰ als sterftecoëfficiënt in 1945 naar 9,8‰
in 1956), terwijl het geboortecijfer zo goed als stabiel bleef (nl. tussen 37 en 39‰).
De techniek slaagde er vlugger in méér mensen te verhinderen te sterven dan zij er
in slaagde ze te voeden3). Het zal

3) Daarenboven doen talrijke biologische onderzoekingen vermoeden dat door tekort aan
dierlijke proteïne in het voedsel - kenmerkend voor arme bevolkingsgroepen - de
vruchtbaarheid verhoogt zodat er een soort biologische wet zou bestaan waarbij dalende
welvaart (en dus toenemende mortaliteit) door stijgende vruchtbaarheid gecompenseerd
wordt.
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niemand verwonderen dat een zo drastische ingreep van buitenaf ook enkel door
bijzondere maatregelen kan opgevangen worden. Velen kiezen de schijnbaar
gemakkelijkste oplossing en trachten zich aan het Japanse model te inspireren. In
1935-1937 had Japan nog een geboortecoëfficiënt van 30,8‰ en een sterftecoëfficiënt
van 17,4‰ (dus met een geboorte-overschot van 13,4‰). In 1956 is de
sterftecoëfficiënt gedaald tot 7,8‰. Om een geboorte-overschot van bijna 25‰ te
vermijden, werd op weerzinwekkende wijze aan geboortebeperking gedaan (1,25
miljoen sterilisaties in de periode 1949-1958 en, enkel voor 1956, meer dan 2 miljoen
gevallen van abortus tegenover slechts 1,7 miljoen geboorten). Nochtans met een
geboortecijfer van 18,5‰ in 1956 heeft Japan nog een overschot van 10,7‰.
Niettegenstaande de moorddadige bevolkingspolitiek steeg de Japanse bevolking
van 72,2 miljoen in 1945 tot 93,7 miljoen in 1960. Inmiddels maken de Japanse
demografen zich zelf zorgen over hun scheefgroeiende bevolkingspiramide, die
weldra door de bekende symptomen van een verouderde bevolking zal gevolgd
worden (o.m. onvoldoende economische afzetmogelijkheid bij een ingekrompen
actieve bevolkingsgroep.)
Welke oplossingen ook voorgestaan worden om de bevolkingsaangroei te regelen,
de bestaande bevolking en de elke dag bijkomende wereldbewoners dienen
menswaardig gevoed te worden.
Alle specialisten gaan erover akkoord dat de wereld zijn huidige voedingsvoorraad
door de actuele technische middelen kan verdriedubbelen - waarbij dient opgemerkt
te worden dat in deze hypothese enkel de helft der 7 miljard ha beschikbare
cultuurgrond in ontginning is genomen. Doch te weinig talrijk zijn de
verantwoordelijken, zowel in de rijke landen als in de economisch onderontwikkelde
streken, die de hoogdringendheid van deze taak inzien. Rond het jaar 2000 zal het
goedgevoede deel van de wereld, dat over 80% der wereldproduktie beschikt, met
20% zijn toegenomen, terwijl het hongerende deel 4 of 5 maal groter werd. Uit deze
wanverhouding moet een conflict ontstaan, tenzij gezamenlijke vlugge en doelmatige
oplossingen in werking worden gebracht. Hoe men ook staan mag t.o. individuele
imperatieven tot geboorteregeling of zelfs tegenover een mondiale
geboorteregelingspolitiek op lange termijn, het zou getuigen van onvergeeflijk westers
egoïsme, indien men na de bevolkingsexpansie der blanken, aan een nieuwsoortig
demografisch neo-kolonialisme zou doen, waarbij het Westen zelf zich zou inspannen
de bevolkingsontwikkeling der jonge landen drastisch af te remmen4).
Hoofdzaak is de jonge volken te helpen zelf uit hun vicieuze cirkel te geraken: zij
zijn te zeer ondervoed om de krachtige inspanning te doen die hen uit hun
noodtoestand zou helpen en de spiraal van de vooruitgang in werking zou zetten. In
dit verband stellen de auteurs voor dat de rijke landen door het aanleggen en
financieren van voedingsvoorraden de jonge landen over dit dode punt heen zouden
helpen, doch dan op zo'n wijze dat een instorting der prijzen in de begiftigde landen
zou voorkomen worden. Daarnaast zouden er investeringen plaats grijpen, vooral
door talrijke studiebeurzen, ter plaatse aan te wenden, door vorming van een bekwaam
kader van landbouwingenieurs en inrichting van aan elke streek aangepaste
4) R. Matthey, rector van de universiteit van Lausanne, verklaarde in april 1960 op het
colloquium over bevolkingsproblemen te Vevey, dat de ergste misdaad van Hitler tegenover
het mensdom ongetwijfeld geweest was voor lange tijd het racisme en het eugenisme in een
ongunstig daglicht te hebben gesteld.
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landbouwscholen, doch ook door vestiging van grote bedrijven, die de autochtone
koopkracht zouden verhogen. De convergentie van al deze factoren zal geleidelijk
de onderontwikkelde landen tot koopkrachtiger partners maken en aldus voor deze
streken realiseren wat de Marshall-hulp bewerkte in de economische dialoog
U.S.A.-Europa.
De hindernissen op deze weg zijn echter ongemeen groot. Drie ervan vooral
verdienen de aandacht: het gemis aan internationale coördinatie der inspannin-
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gen, de schommelingen van de grondstoffenprijzen op de internationale markt, en
hoofdzakelijk de overal ingewortelde vooroordelen, te wijten aan een gemis aan
interculturele vorming van de leiders. De westerse landen willen, soms met de beste
bedoelingen, hun versnellings-oplossingen aan de economisch onderontwikkelde
landen opdringen; zij houden er echter onvoldoende rekening mee dat de denkschema's
van deze volksgroepen hierop niet voorbereid zijn. Omgekeerd aanvaarden de leiders
der jonge landen ook te weinig dat een zekere mentale reconversie nodig is om de
gedroomde westerse welvaart concreet mogelijk te maken. Het resultaat toepassen
van beproefde technieken van community development, een sterk, doch tevens
onomkoopbaar politiek gezag en de hulp van ernstige technici uit het buitenland zijn
factoren die gelijktijdig in werking moeten treden om de motiveringen van de
autochtone bevolking te beïnvloeden en om vooral de landbouwers zinvol te
stimuleren naar grotere produktiviteit in coöperatief verband.
Een volledig antwoord biedt ook de besproken studie niet; daarvoor is het probleem
te complex. Bewust werd het plan van de micro-beslissingen (inzake geboorteregeling
in het individuele gezin) in dit werk niet beschouwd. Doch de globale vraagstelling
inzake de macro-beslissingen is juist. Zij komt neer op een uitdaging gericht zowel
tot het geweten als tot de inventiekracht van het Westen. Niet zonder reden verbinden
de Chileense bisschoppen in een herderlijke brief beide elementen, wanneer zij hun
gelovigen wijzen op de behoefte aan een ‘spiritualiteit van de economische
ontwikeling’. Waar de Ierse bisschop Mgr. Philbin aan de Concilievaders een meer
positieve stellingnaam vroeg tegenover de menselijke vooruitgang, raakt ook hij de
kern van het voedingsprobleem in de wereld: ‘Onze liefde moet niet enkele individueel
zijn of aan een ongelukkige ten goede komen. Zij moet preventief en opbouwend
zijn. De armoede is geen goed op zich. De natuurlijke goederen komen van God en
zij moeten billijk verdeeld worden’ (naar H. Fesquet in Le Monde, 19-10-1963).
Ongetwijfeld ligt in de oplossing van het voedingsvraagstuk een der voornaamste
gebieden voor na-conciliaire samenwerking, niet enkel tussen christenen onderling,
doch ook tussen alle mensen van goede wil, die in de verre vreemdeling van vroeger
nu een nabije en hongerende broeder herkennen.
J. Kerkhofs

Israël en de Kerk
De Romeinse correspondent, die vol enthousiasme naar zijn redactie seinde, dat we
weer een stap verder kwamen in Rome door het oprichten van een secretariaat voor
niet-christelijke godsdiensten, wilde dit nog even duidelijker maken voor de lezers
en gaf als voorbeelden van deze godsdiensten: Jodendom en Boeddhisme. Daarmee
was hij - gelukkig - duidelijker dan de paus, want dit zou in feite een belangrijke stap
terug betekenen. Niet het oprichten van dit secretariaat, want dit valt natuurlijk van
harte toe te juichen, maar wel de conclusie van de correspondent, dat het Jodendom
niet langer zou behoren bij het Secretariaat der Eenheid waaronder het nu ressorteert.
Indien dit waar zou zijn - alle gegevens wijzen tot nu in een tegengestelde richting
- zou met een enkele pennestreek een oecumenische winst van twintig jaar worden
teniet gedaan. Er was nl. onder de laatste pausen, eigenlijk al sinds Pius XI, een
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duidelijke vooruitgang te bespeuren, ook in Rome zelf, omtrent de verhouding tot
het mysterie Israël. Vooral onder paus Joannes XXIII is het mysterie als zodanig
onderkend en de vrucht daarvan zag men bij het Secretariaat der Eenheid.
Het spreekt echter vanzelf, dat dit nieuwe inzicht niet alleen in Rome is opgekomen,
hoeveel we paus Joannes XXIII ook hiervoor dankbaar moeten zijn. Men zou
misschien kunnen zeggen: de paus was in staat zo ver te gaan, omdat er elders
bewegingen waren, die het leven der Kerk in deze richting stuwden. Dit is een
lichtpunt geworden in het duister van de onmenselijke jodenvervolging door het
Hitlerregime: christenen en
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joden hebben elkaar leren vinden. Eerst als mens, dan soms ook als gelovige. We
denken hier aan het ijverige werk van kleine groepjes op allerlei plaatsen in de wereld.
In Duitsland komt sinds 1948 uit de ‘Freiburger Rundbrief’ vooral dank zij het
initiatief en ijverig volhouden van dr. Gertrud Luckner en prof. dr. Karl Thieme.
(Helaas is deze laatste, een groot vriend van Israël en scherpzinnig theoloog over de
verhouding tussen het oude en nieuwe volk Gods, 26 juli 1963 gestorven). In Frankrijk
kent men de ‘Cahiers Sioniens’, in Nederland de ‘Katholieke Raad voor Israël’, als
onderafdeling van de St.-Willibrord-Vereniging, in Oostenrijk, Zwitserland, Engeland,
Canada, Israël kleinere centra van contact. Een zeer importante rol vervult het
‘Institute of Judaeo-Christian Studies’, aan de Seton Hall University te Newark, N.J.,
onder de energieke leiding van mgr. John M. Oesterreicher. In de Verenigde Staten
leven ongeveer 6.000.000 joden, in New York alleen al meer dan in de hele staat
Israël. Men begrijpt dan wel, hoe uitermate belangrijk het is, dat juist daar christenen
en joden tot beter onderling begrip en waardering komen. Hiertoe helpt bijzonder
mee de uitgave van een groots jaarboek, The Bridge, waarvan nu al het vierde deel
is verschenen (Pantheon Books, New York 1962, 381 pp., 4.50). Dit royaal uitgegeven
geïllustreerde werk bestaat uit studies van joden en christenen, welke beogen de brug
te bouwen tussen het Oude en Nieuwe Israël, waarbij men probeert los te komen van
al te simplistische opvattingen en misvattingen omtrent elkaar en met respect naar
elkaar te luisteren. Thema van dit laatste jaarboek is ‘de liefde’. Een liefde, die niet
alleen de kern vormt van het Nieuwe Testament, maar die ook al heel expliciet
aanwezig is in het Oude Testament. ‘The Lord of Israel, the God of Love’, is door
de titel alleen al een weerlegging van de zo vaak herhaalde onwaarheid, dat de God
van het Oude Verbond een God van wraak en vrees zou zijn, niet een God van liefde.
Andere artikelen over het Hooglied, Gods liefde in de Talmud, maken dit nog
duidelijker. Heel belangrijk is ook wat St. Lyonnet S.J. schrijft over: ‘St. Paul: Liberty
and Law’. Maar als het al moeilijk is voor een christen de liefde te ontdekken in leer
en leven van Israël, omdat vooroordelen hem dit beletten, dan kunnen we ons
voorstellen, dat het ook voor de jood niet altijd eenvoudig is de liefde in het
christendom te onderkennen, als de christenen daarvan zo weinig blijk geven. Wij
als christenen moeten goed beseffen, dat een woord van Joannes XXIII over het
Goede Vrijdaggebed voor Israël wel een reële vooruitgang betekent, maar toch een
geschiedenis van eeuwen vervolging niet meteen ongedaan maakt. Goede artikelen
in dit jaarboek over de Spaanse inquisitie verduidelijken voor de jood, dat niet alleen
de ‘ongelovigen’ van deze staatsinstelling te lijden hadden (heiligen als Teresia van
Avila en Ignatius van Loyola behoorden al evenzeer tot de verdachten), en een
christen kan door deze geschiedenis beter verstaan, dat het voor een jood wiens
voorouders deze vervolgingen meemaakten toch wel moeilijk is in de liefdegodsdienst
van die vervolgers te geloven. Verblijdend anderzijds is het hier te lezen wat een
feeling Ignatius van Loyola had voor het mysterie van Israël en hoe hij zich bleef
verzetten tegen alle discriminerende maatregelen der Spaanse koningen.
Men vindt verder nog goede artikelen over Franz Werfel, over de Russische joodse
schrijver Pasternak. Bij de actualiteiten wordt gesproken over antisemitisme, de brief
van de Duitse bisschoppen n.a.v. het Eichmannproces, joodse getuigenissen over
Pius XII en de joden. Deze laatste werden neergeschreven en gepubliceerd vóór
Hochhuth's aanklagend toneelstuk waardoor het nog eens te meer duidelijk wordt
hoe weinig serieus diens zogenaamde historische studie over deze zaak is geweest.
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De verhouding christenen-joden is meer gebaat met degelijke publikaties als The
Bridge.
J.H. Nota

Leek en ambt
Hoe snel de ontwikkeling in brandende vraagstukken op het ogenblik gaat, kan blijken
uit het boek, dat Henri Bouchette
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onder bovenstaande titel heeft doen verschijnen1). In zijn verantwoording zegt hij dat
de publikatie vetraging heeft ondergaan, maar ‘daar de eerste concilieperiode nog
geen ingrijpende beslissingen bracht, behoefde de tekst geen aanvulling of wijziging’.
Bij lezing blijkt echter, dat schr. de ‘versnelling van mentaliteit’ onderschat. We zijn
m.i. het stadium van dit boek eigenlijk voorbij. Niet zozeer omdat iedereen al
doordrongen zou zijn van de functie en de mogelijkheden van de leek binnen de
Kerk, maar omdat - nu het Concilie zich volop met deze vraagstukken bezig houdt
- er behoefte is aan wat een van de recensenten genoemd heeft ‘de positieve opbouw
naar concrete mogelijkheden...’.
Al jaren lang strijdt Bouchette voor de herwaardering van de leek en, met volle
waardering voor de eerlijkheid en heilige ijver, meen ik toch, dat dit boek te veel
naar kruitdamp ruikt. Hij gaat de toestanden te emotioneel te lijf en slaagt er daardoor
te weinig in om toestanden en personen te verstaan van binnen uit. Dit is niet hetzelfde
als goedpraten, maar het behoedt wel voor hineininterpretieren van bedoelingen.
Deze opmerking is niet bedoeld om hiermee het boek af te breken, maar om aan te
duiden, dat Bouchette hiermee zichzelf in de weg loopt. Wanneer Delfgaauw zegt
‘zijn eerste woord reeds doet bijna iedereen zijn stekels opzetten’ (9), dan zou een
dergelijke geprikkeldheid, die niet perse hoeft voort te komen uit het gevoel dat hier
heilige huisjes worden omvergegooid, een positief meedenken met de auteur kunnen
belemmeren en daardoor de bedoeling van het boek schade doen.
Bij wijze van illustratie een paar voorbeelden, die gemakkelijk te vermenigvuldigen
zouden zijn. Maar een hakken op alle feitelijke interpretaties zou aan de opzet van
het boek onrecht doen: dat wil positief de herwaardering van de leek. Wanneer schr.
op blz. 63 de de-latinisering van het kardinalaat onder Pius XII meer schijn van
mondialisering noemt dan werkelijkheid, omdat het ging om ‘sine-cureale’ en niet
om ‘curiale’ hoeden, dan vergeet hij toch, dat dit verschijnsel een voortzetting was
van wat onder Pius XI ten aanzien van het episcopaat al heel bewust begonnen was,
om nl. een eigen hierarchie te geven aan een eigen volk, en dat ook de de-latinisering
van Pius XII beslist bedoeld was als een verdere schrede op dezelfde weg. Het lijkt
me unfair en wetenschappelijk niet te verantwoorden, als we inzichten die wij nu
hebben op bepaalde zaken en toestanden, gaan terugprojecteren in het verleden om
daarmee de bedoelingen van de handelende personen aan te tasten. Zo is de bewering
op blz. 117, ‘nu... vallen de roomskatholieken liever terug op oncharismatische
zielzorg dan iets prijs te geven van het pastorie-klerikalisme’ m.i. een opmerking die
getuigt van verblinding door het te bereiken doel, een miskenning van wat op het
ogenblik gaande is aan evolutie in de verhouding tussen clerus en leken (zelfs vele
grappen duiden daarop), en een ignorantie van wat zeker de laatste vijftien jaar zowel
door de Pausen als bv. door een kardinaal Suhard op dit punt gedaan is. En men kan
dit m.i. niet als loutere documententaal afdoen, wanneer uit de praktijk blijkt, dat
men overal concreet een nauwere samenwerking zoekt, zonder kaste- of
ambtsgevoeligheden of hoe men dat noemen wil.
In het begin is opgemerkt, dat wij het stadium van dit boek eigenlijk voorbij zijn.
Dat is niet helemaal waar. We hebben geen behoefte, dacht ik, aan de
gevoelstegenstellingen tussen leken en priesters die een onderling verstaan moeilijk
maken, een tegenstelling die doet denken aan veel geharrewar tussen werknemers
en werkgevers die heel veel moeite hebben om elkaars eerlijke bedoelingen te
1) Bouchette, Henri, Leek en Ambt, Ten Have, Amsterdam, 1963, 176 pp., f 8,90.
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accepteren. Ik meen zelfs te mogen zeggen dat op het ogenblik veel priesters - en
dat is niet het belangrijkste, maar ook de vergaderde bischoppen die
verantwoordelijkheid hebben voor de gehele Kerk - samen met de leken zoeken naar
de mogelijkheden voor een steeds verder gaande positieve herwaardering van de
leek, of liever (en dat lijkt me een juistere formulering) naar de eigen taak van leek
èn priester in het Volk Gods.
Waar het gaat om de taak en de func-
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tie van de leek in de Kerk, blijft Bouchette m.i. nog te veel in de strijdsfeer en heeft
hij niet voldoende oog voor wat er snel groeiende is. Zijn pleidooi voor de
herwaardering en uitbouw van het diaconaat is het sterke punt en het belangrijkste
dit boek. Ik hoop, dat hij er binnenkort toe komt om zijn kijk op het diaconaat nader
in positieve zin uit te werken.
G.J. Adriaansen S.T.

Boekbespreking
Godsdienst
Danielou, Jean, Ergernis der waarheid (Scandaleuse vérité). Vertaald
door Paul Berg. (Randgebieden 6). - Uitg. Lannoo, Tielt-Den Haag, 1963,
174 pp., F 98.
Wat pater Daniélou schrijft, trekt altijd aan door zijn oorspronkelijkheid, levendigheid,
rijkheid. Hier neemt hij het in een vranke en vrije taal op voor de waarheid. Hij trekt
te velde tegen de wetenschappelijke, culturele en filosofische stromingen van onze
tijd die God uit de wereld willen bannen. De waarheid is niet atheïstisch, al ergert
ze soms het sceptisch twijfelen dat past bij de intellectuele standing van het modern
humanisme. Dit boekje is een pleidooi. Jammer dat het zo slordig vertaald is, ja zelfs
onjuist. Sartre en Merleau-Ponty stellen zich niet tegenover een ontologie, maar zij
opteren voor een eigen ontologie. Die voert dan noodzakelijk tot positivisme en
rationalisme (in tegenstelling met de vertaling van blz. 34-35). Of ook: professor
Neher (blz. 137) verklaart de politiek der profeten niet door klassenstrijd, al doet hij
dit volgens de vertaler wel. Andere passages zouden kunnen aangehaald worden.
Een vlot geschreven boek wordt aldus onaangenaam om te lezen.
E. Dirven

Guardini, Romano, Vrijheid, genade en lot, vert. Wagemans. - Paul Brand,
Hilversum-Antwerpen, 1963, 252 pp., 160 F.
Het was de moeite waard, van deze parel uit het guardinisch repertorium een geheel
nieuwe vertaling te vervaardigen. Op een paar onhandigeheden na vindt men in deze
drie kapittels van het menselijk bestaan de kwaliteiten van het origineel terug: helder
en bezonnen, steeds tot het hart sprekend en diep ingrijpend in het gelovig gemoed.
Nu verdraagzaamheid en deconfessionalisatie aan de orde komen, gaat van Guardini's
fenomenologisch christendom een bizondere aantrekking uit. Het rondt de hoeken
af, versmelt filosofie en theologie, vervlecht het menselijke met het goddelijke. En
al mag deze levendige zin voor het concreet existentieel geheel dan ook zijn gevaren
meebrengen, de christelijke geest die hem bezielt is zo authentiek dat geen schadelijke
verwarring te duchten valt. Het is een christendom dat zich zegevierend en weldoend
in de huidige wereld denkt en de nieuwste tijd hoopvol tegemoet gaat.
A. Poncelet
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Fraine, J. de, Nieuwe historische en kulturele atlas van de Bijbel, vert. J.
Brouwers. - Desclée de Brouwer, Brugge/Utrecht, 1963, 276 pp., 252 ill,
14 krtn., geb. 375 F.
Aan de Franse uitgave van deze Bijbelatlas werd hier vroeger al een uitvoerige
bespreking gewijd (Streven, aug.-sept. 1962, blz. 1063). Het boek werd vooral
geprezen om zijn rijke informatie en omdat het voortreffelijk de culturele achtergrond
van de Bijbel schetst. Nu wordt het aan het Nederlands sprekend publiek gepresenteerd
in een keurige vertaling. Het voorwoord, van de hand van de secretaris van de
Bijbelcommissie, moge bovendien gelden als een gezagsvolle aanbeveling.
J. De Gendt

Ringgren, Helmer, en Ström, Ake V., De godsdiensten der volkeren, 1 en
2.
‘Wanneer wij hier een poging wagen in enkele regels de religieuze grondgedachte
van het hindoeïsme samen te vatten, zijn wij ons wel bewust van het onmogelijke
van deze taak’ (I 213). Dit oordeel van de schrijvers is toepasselijk op dit tweedelig
werk, vooral op het eerste hoofdstuk, waar in 34 blz. de meest ingewikkelde
beginselkwesties worden ‘behandeld’. Laat men deze theorieën buiten be-
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schouwing, dan bewondert men het massa godsdienstig-historisch materiaal, dat hier
verwerkt is. Uitstekend is de gehele structuur van het werk: alle met schrift verrijkte
culturen van voor-Azië (Egyptenaren, Soemeriërs, Akkadiërs, Westsemieten,
Hethieten, het Jodendom, de Islam), van Oost-Azië (de Chinezen, de Japanners), en
van Indogermaanse invloed (het Zoroastrisme, het hindoeïsme, het boedhisme, de
Grieken, de Romeinen, de Kelten, de Germanen), alsook de schriftloze culturen van
Afrika, Azië, Amerika, Australië. In de beschrijving van elke ‘godsdienst’ wordt niet
alleen gesproken over de goden, theologische systemen, ambten, cultus, vroomheid,
moraal en dodengeloof, doch ook de historische-geografische ontwikkeling tot heden
toe wordt verklaard. Niet duidelijk is waarom onder de benaming ‘godsdiensten’ alle
culturen, wereldbeschouwingen en godsdiensten worden uiteengezet, behalve de
christelijke godsdienst, en waarom aan de Islam grotere aandacht wordt geschonken
dan aan het Jodendom. Het is moeilijk uit te maken of men zo'n gecondenseerd werk
moet aanbieden als een inleiding of als samenvatting. Als inleiding vraagt het reeds
een gedegen kennis van geschiedenis, van taal-, volkeren- en aardrijkskunde; als
samenvatting brengt het niet veel nieuws. Het is een goed naslagwerk, dat veel zou
winnen, wanneer het register zou worden uitgebreid; hetgeen wenselijk is. Jammer
dat 26 bladzijden van deel I (misschien alleen in het recensie-exemplaar) hoofdpijn
bezorgen door verschuiving van de bladspiegel.
Olaf Hendriks

Hutten, Kurt, Seher, Grübler, Enthusiasten - Sekten und religiöse
Sondergemeinschaften der Gegenwart. - Quell-Verlag, Stuttgart, 19617,
751 pp., D.M. 29.80.
Deze fenomenologische beschrijving van uit het christendom voortgekomen sektes
is met recht in korte tijd een klassiek boek geworden: 7e druk in 10 jaar! Het eerste
deel beschrijft de exclusief-eschatologische sekten (7e-dags-adventisten,
Jehova-getuigen etc.), het tweede deel de sociaal geënthousiasmeerden (Christian
Science etc.), het derde deel de verkondigers van ‘bizondere openbaringen’ (de
nieuwe Kerk van Swedenborg etc.), het vierde deel de sekten der ‘uitverkorenen’
(Pinksterbewegingen), het vijfde deel de sekten met bizonder bevolmachtigde
ambtsdragers (Mormonen etc.) en het laatste deel de bezitters van een messias. Aan
ieder deel gaat een kleine inleiding vooraf, welke vanuit prot. gezichtspunt aangeeft,
aan welk vergeten aspect in het christendom de betreffende groep appelleert.
W. Boelens

Kunz, Ulrich, Viele Glieder ein Leib - Kleinere Kirchen und Freikirchen
und ähnliche Gemeinschaften in Selbstdarstellungen. - Quell-Verlag,
Stuttgart, 19612, 424 pp., D.M. 19.80
Dit werk is een aanvulling op het Sektenbuch van K. Hutten. Het eerste deel geeft
beschrijvingen van hyper-orthodoxe gemeenschappen, welke de officiële Landeskirche
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verlaten hebben voor een strengere beleving der Belijdenisgeschriften (Freikirchen).
De gemeenschappen van het tweede deel leggen een grotere klemtoon op het praktisch
beleven van de protestantse levensbeschouwing, zoals die meestal in het Pietisme
opkwam. Naast de Quakers en Brüdergemeinden komen hier ook de Waldenzen (die
men in Duitsland verder niet meer aantreft) en Doopsgezinden ter sprake. Het laatste
deel behandelt de moeilijk te klassificeren Leger des Heils en Methodistenkerk met
hun apostolair-ethische inslag. De beschrijvingen stammen van lidmaten der resp.
gemeenschappen, waaraan Kunz een algemene inleiding en slotbeschouwing over
hun betekenis voor de oecumene toevoegt. Om het eigen getuigenis en de vele
gegevens een waardevol werk.
W. Boelens

Eliade, Mircea, Beelden en symbolen. Opstellen over symboliek in magie
en godsdienst. (Sterrenserie 8). Uit het Frans vertaald door Anton
Monshouwer. - C. de Boer Jr. - P. Brand, Hilversum, 1963, 176 pp.
De oorspronkelijke Franse uitgave verscheen in 1952, een bundeling van vijf opstellen,
waarvan de eerste vier reeds elders gepubliceerd waren en alleen het vijfde geheel
nieuw was. Het is de bedoeling van de schr. het symbool te laten zien als een
existentieel aanvoelen en spontaan uitdrukken van belevingen op een wijze, die niet
strookt met ons conceptuele denken. Dit licht hij toe door vier symbolen te ontleden:
het middenpunt, de tijd en de eeuwigheid, de knopen, en de schelpen. In het vijfde
en belangrijkste hfdst. werkt de schr. uit, dat men om de eigenlijke betekenis van de
symbolen te achterhalen deze moet trachten te begrijpen vanuit het historisch en
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litterair milieu, waarin ze voor het eerst voorkwamen. Historisch en chronologisch
moet men in het verloop der verschillende culturen nagaan, welke waarde gehecht
wordt aan ditzelfde symbool, dat de mensen telkens weer min of meer bewust bezigen
bij het ontladen van hun diepste belevingen. Eerst dan zal men er in slagen de echte,
universele, innerlijkculturele, blijvende waarde van het symbool te vatten. Dit is in
het kort de inhoud van dit rijke werk, waaruit duidelijk blijkt welke plaats Eliade
onder de godsdiensthistorici inneemt, een werk dat een Nederlandse vertaling tenvolle
verdiende.
A. van Kol

Brongers, Dr. H.A., De Jozefsgeschiedenis bij Joden, Christenen en
Mohammedanen. Een theologische, historische en literaire studie. - H.
Veenman & Zonen N.V., Wageningen, 1962, 156 pp., f 14,50.
De titel van het boek doet de rijkdom ervan niet vermoeden. Immers het gaat niet
alleen om een Oud-Testamentisch verhaal in latere tradities geïnterpreteerd, doch
het is een gedegen, aanschouwelijke studie over de Haggada, een typisch rabbijnse
methode van willekeurige en vrijmoedige schriftverklaring. Belangrijk is deze studie
omdat zij ons een inzicht geeft in het ‘omspringen’ met het Oude Testament, ook in
de ‘rabbijnse’ interpretaties van St. Paulus. Daar de meesten niet komen tot de
bestudering van de Midrasj en Targoems, biedt schrijver het Jozefverhaal als een
goed specimen van de haggadische benadering van de H. Schrift. Regel voor regel,
soms zelfs woord voor woord van Genesis 37, 1-48, 28 wordt naar omstandigheid
‘verklaard’ volgens de joodse-, christelijke- en mohammedaanse traditie. Het is dus
geen directe bijbelexegese; de tekst wordt in deze ‘commentaren’ alleen gebruikt als
springplank voor soms wanhopige exegetische tours de force. Reeds in hoofdstuk II
(tekst en uitleg) worden terloops de kenmerken van deze ‘exegese’ aangeduid, welke
naderhand (hoofdstuk III, vorm en wezen van de Haggada) methodisch worden
samengevat in het kader van een duidelijke definitie van de Haggada, zonder louter
een herhaling te zijn. Om het reeds lange hoofdstuk II van alle voetnota's te ontlasten
geeft schrijver in hoofdstuk I de bronnen, waaruit de commentaren eventueel worden
geput: het Jodendom, Christendom, de Islam. De grootste aandacht gaat natuurlijk
uit naar de joodse bronnen (Philo v. Alexandrië, Flavius Josephus, aprocryphen,
Midrasj, Targoems, Pesiqtot (pericopen), pirqê (voordrachten), etc.). Bij de christelijke
traditie worden voornamelijk de syrische schrijvers (Efrem, Balaï en Mar Narsaï)
aangehaald, die ofschoon zij dichter bij de tekst blijven dan de Haggada, toch gelijk
deze vooral stichting, vertroosting en paraenese op het oog hebben. De moslimse
‘commentaren’ steunen alle op Sûra (hoofdstuk) XII van de Koran; zij bevatten soms
meer gegevens dan de joodse bronnen, doch ook meer fantasie en argeloosheid. Het
hoofdstuk over de bronnen is zeer positief gehouden: korte, duidelijke gegevens over
schrijvers, werken en laatste uitgaven. De gegevens over de syrische schrijvers vragen
aanvulling en enige correcties in verband met recente studies over Efrem. Het
leeuwenaandeel in hoofdstuk II krijgt Philo v. Alexandrië. Persoonlijk geef ik de
voorkeur aan de andere joodse bronnen, en verkies deze ook in casu boven de
christelijke- en moslimse commentaren. Voorzeker, door tegenstelling, laten deze
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laatste de Haggada beter uitkomen, doch de vraag is of zij met deze gelijkgesteld
kunnen worden. Wat de theologische inslag betreft geeft schrijver geen persoonlijke
beschouwingen; hij laat alleen duidelijk zien, dat de Haggada onmiddellijk steunt
op de Schrift in betrekking tot de ‘theologie’: zelfde ethiek (loon naar verdiensten),
Voorzienigheid, welke het kwaad tot goed ombuigt, positieve waarde van het lijden,
etc. Aanbevolen.
Olaf Hendriks

Heywood Thomas, J., Paul Tillich - An appraisal. - SCM Press, London,
1963, 216 pp., 25 s.
Hamilton, Kenneth, The system and the Gospel - A critique of Paul Tillich.
- SCM Press, London, 1963, 247 pp., 27 s. 6 d.
Deze gelijktijdig in dezelfde serie verschenen werken behoren tezamen. Heywood
Thomas, een leerling van Tillich, geeft een voortreffelijk overzicht over de
dialektische theologie van zijn meester, welke momenteel in de angelsaksische landen
zeer bediscussieerd wordt. Achtereenvolgens worden behandeld de theologische
methode, de leer over God en Openbaring, de Christologie, Antropologie en
Ekklesiologie. In zijn gematigde kritiek op Tillich sluit Schr. zich grotendeels bij G.
Weigel S.J. aan. - Kenneth Hamilton poogt een vernietigende kritiek op Tillich te
leveren: diens visie op de
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grondproblemen der christelijke existentie zijn onverenigbaar met de kerkelijke
traditie. Het betoog van de Schr. is echter meer notioneel-filosofisch dan
bijbeltheologisch opgebouwd, zodat het slechts naast het werk van Heywood tot zijn
recht komt.
W. Boelens

Hoeven, J. van der, Enkele hoofdstukken van het canonieke recht. Evangel. Mij., Utrecht, 1963, 57 pp., ingen. f 3,50.
De prot. Professor in het Ned. Staatsrecht te A'dam geeft een, voor eerste
kennismaking waardevol, overzicht van het R.K. kerkelijk recht, dit vergelijkend
met en soms beoordelend vanuit het burgerlijke recht. Hij behandelt vooral de
verhouding Kerk - Staat en het huwelijksrecht (gemengd huwelijk). Objectief en
begripvol geschreven, vergeet het de zielzorgelijke oogmerken niet. Het voorwoord
van de Evang. Mij. valt uit de toon: lezing van het boekje kan leren, dat de R.K. Kerk
de ‘pretentie’ van ‘Societas perfecta’ ook aan de Staat toekent.
W. Boelens

Guerry, Emile, Der Vater im Himmel, kurze biblische Betrachtungen
(Licht vom Licht, eine Sammlung geistlicher Texte, N.F. XI). - Benziger
Verlag, Einsiedeln, 1963, 272 pp., D.M. 9,80.
Dat dit meditatieboekje van de aartsbisschop van Kamerijk zijn kwaliteiten heeft,
blijkt alleen al hier uit, dat de duitse vertaling werd bewerkt naar de 11e franse uitgave
van 1947. In 89 meditaties laat de schr. ons overwegen, hoe wij door Christus in de
H. Geest tot God de Vader worden geleid. De meditaties zijn korte aantekeningen,
voortdurend gebaseerd op Christus' woorden uit de evangeliën en theologisch degelijk
verantwoord. Het eerste onderdeel beschrijft ons leven als kind van God samen met
Christus onze Broeder. Het tweede laat de gevolgtrekkingen zien, die op het gebied
van het geestelijk leven daaruit voortvloeien. Zoals gezegd, maakt het geheel een
zeer degelijke indruk. Maar men voelt toch aan dat het boekje reeds een 25 jaar oud
is. De uiteenzettingen zijn erg schools. Zo begint b.v. de eerste meditatie met een
overweging van de eerste wilsact van Jezus, waarbij zijn eerste blik alleen op de
Vader en niet op de mensen gericht is, alsof niet juist de redding der mensheid in
Gods wil besloten lag. Als van de schepping gezegd wordt, dat naar de wil van God
de mens uit het niets tevoorschijn komt, dan is dat toch wel weer erg theoretisch. Of
de aansprekingen, die op het eind van ieder meditatiedeel volgen, erg aansprekelijk
zijn, betwijfel ik. Dit boekje kan er zeker toe bijdragen om het vaderschap van God
beter te gaan beleven. Maar als de stofomslag zegt, dat dit werkje heden tot de
klassieken van de franse geestelijke literatuur gerekend kan worden en tevens modern
en zelfs profetisch is, dan klinkt dat gewoonweg belachelijk.
P. Grootens
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Marie-Lioba, Mère, Le vrai visage de saint Jean Berchmans. - Ed. de la
Vigne, Brugge, 1962, 110 pp., 17 illustr., 80 Fr.
Helder verhaal, met goede smaak geschreven. Uit de vele historische gegevens die
P. Schoeters en P. Séverin verzamelden, heeft schr. de meest typische uitgekozen.
Zij is er in geslaagd een Berchmansbeeld te schetsen dat authentiek aandoet en wars
is van flauwigheid of valse vroomheid. Mooie en welgekozen foto's roepen het
tijdsbeeld op. Maar waarom is schrijfster er zo dikwijls op uit om deze Vlaamse
jonge man toch absoluut als Belgische heilige te bestempelen?
A. Cauwelier

Panciera S.C.J., Mario, La selezione dei candidati al sacerdozio, (Analecta
Dehoniana no. 3). - Roma, Sacerdotes Cordis Jesu, 1963, 178 pp.
In heel Europa manifesteert zich pijnlijk het gebrek aan priesterroepingen, ook in
Italië. Zoals Dellepoort dit probleem voor Nederland bestudeerd heeft, zo doet
Panciera het aan de hand van een zeer uitvoerige literatuur (waaronder een franse
studie van Dellepoort) het voor zijn vaderland. De auteur overziet eerst de huidige
stand van het probleem der priesterroepingen in Italië. Hij gaat het sociaal milieu,
na, waarin de priesterroepingen steeds schaarser groeien en constateert verder, dat
hoewel de roepingen nog zeer overvloedig zijn, ongeveer slechts de helft daarvan
het einddoel bereikt. Om de oorzaken daarvan na te gaan, bestudeert hij in een tweede
hoofdstuk in verband met de roeping, de omgeving, zowel de meer algemene als die
van de familie, de school, de jeugdorganisaties en de invloeden die op deze milieu's
worden uitgeoefend. In hoofdstuk 3 laat de schr. zien hoe een studie van de roeping
nauwkeurig inzicht geeft in de factoren, die de roeping constitueren en (hoofdstuk
4) in de vereisten en gaven, die de geroepene dient te bezitten. In het slot-
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hoofdstuk beschrijft de auteur zeer omstandig de wegen, waarlangs men de
aanwezigheid van een roeping kan vaststellen. Aan dit onderzoek zullen een dokter,
een psycholoog en een priester moeten samenwerken. Voor een ieder, die in dit
ingewikkelde cruciale probleem belangstelt, zal dit boek verhelderend werken.
P. Grootens

Stallaert C.ss.R., Th., De Hymnen der Kerk van het romeins brevier.
Latijn - Nederlands met woord- en tekstverklaring. - Pax, Den Haag, 1963,
XVIII - 418 pp., f 12,50.
In dit fraai en zeldzaam uitgegeven boek heeft P. Stallaert alle hymnen van het brevier
- en dat zijn er vele - vertaald. Bovendien geeft hij voor iedere hymne een vertaling
van latijnse woorden die daarvoor in aanmerking komen en een uitleg van de tekst
naar haar theologische, bijbelse of kerkhistorische inhoud. Het is een zeer nuttig
werk voor iedereen die zoekt naar een grotere verstaanbaarheid van het huidige
brevier.
D. v. Lier

Theologie
Hulsbosch O.E.S.A., Dr. A., De schepping Gods, zonde en verlossing in
het evolutionistische wereldbeeld. - J.J. Romen & Zonen, Roermond en
Maaseik, 1963, 211 pp., f 11,25 en f 13,-.
Er zijn weinig mensen die echt vertrouwd zijn met het denken van Teilhard de Chardin
en tegelijk met dat van de Bijbel. Claude Tresmontant heeft beide analyserend
beschreven en vergeleken. P. Hulsbosch synthetiseert beide in dit boek. Hij schrijft
daarin vooral een visie neer en gaat niet uitvoerig in op de verantwoording ervan.
Wij zijn nochtans overtuigd dat zijn visie te verantwoorden is, en hopen tegelijk dat
elders een vruchtbare theologische dialoog daarover gevoerd zal worden. Het is
moeilijk de inhoud der verschillende hoofdstukken kort samen te vatten. Makkelijker
is het enige punten die telkens weer naar voren komen aan te stippen. Daar is vooreerst
de (her)interpretatie van de bijbelse boodschap door haar van een statisch wereldbeeld
los te maken en een evolutionistisch beeld van wereld en mensheid erin te integreren.
Gods schepping wordt daarom gezien als voortdurend, en eerder belicht vanuit haar
einddoel dan vanuit het begin van de kosmos. De erfzonde waarmee wij ter wereld
komen wordt gezien als de onvoltooidheid van de mens maar tevens als zijn
onderworpenzijn aan de macht der zonde in de wereld. De genade is in Gods
alomvattend scheppingshandelen opgenomen, terwijl de auteur duidelijk haar
onverschuldigdheid handhaaft. (De polemiek op blz. 71 v. lijkt mij voort te komen
uit een ander gebruik van de woorden ‘geschapen’ en ‘kreatürlich’ bij beide partijen.)
Het meest persoonlijke van Hulsbosch lijkt mij echter zijn visie op de immanentie
van Gods Wijsheid in Christus, in de mensheid en in het universum. Zij is samen te
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vatten in de uitdrukking: de schepping is de tegenwoordigheid van God zelf. Een,
althans in haar uitdrukkelijkheid, nieuwe opvatting van de uiteindelijke zaligheid is
er het gevolg van. Men leze dit alles zelf, liefst met de Bijbel erbij.
P. Schoonenberg

Tromp ss. cc., Th.M.H., Openbaring en Kerk, deel I. - Doornik, Desclée
& Cie, 1962, X + 334 pp., ingen. f 16,50, geb. f 19,50, Fr. 200 en 270.
Dit boek is het eerste deel van een uitgebreide fundamentele theologie, waarin de
vraag naar de mogelijkheid van de openbaring aan de orde wordt gesteld. Met
fundamentele theologie wordt dat wetenschappelijk kenproces bedoeld, waardoor
de in het geloof geïmpliceerde natuurlijke geloofwaardigheid van de historisch in
Christus geschiede openbaring en de prediking daarvan in de Kerk, op
wetenschappelijke wijze wordt aangetoond en verdiept. Inleidend behandelt schr.
uitvoerig wat de fundamentaaltheologie eigenlijk is (haar inhoud, methode;
eigenschappen van het geloofwaardigheidsoordeel; protestantse opvattingen;
verhouding fundamentaaltheologie tot de dogmatiek; werkplan van de
fundamentaaltheologie). Daarna begint het eigenlijke traktaat over de openbaring.
Voorop wordt het moeilijke probleem natuur-genade behandeld (81-145); hieruit
volgt dan vanzelfsprekend de toepassing daarvan op het denken, dat geplaatst wordt
tegenover het mysterie (146-173). Dit voert dan tot de vraag, wat de openbaring is,
op welke wijze ze geschiedt, waaraan dan in een apart artikel iets gezegd wordt over
verschillende dwalingen dienaangaande (190 ss.). In het tweede hoofdstuk wordt de
zinvolheid en niet-tegenstrijdigheid der openbaring uiteen-
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gezet, waarbij vanzelfsprekend verschillende détailproblemen de revue passeren
(christendom en humanisme; Kerk en wereld; geloof-wetenschap; natuurlijk
godsverlangen en zalige aanschouwing; menselijke begrippen en bovennatuurlijke
werkelijkheden; conveniëntie der openbaring vanuit God en mens; christendom en
aards menselijk geluk). Wij vallen schr. bij, waar hij meerdere malen pleit voor een
meer bewust zich bezig houden met de boven vermelde problemen, dat niet altijd
even aantrekkelijk is, maar dat een oppervlakkig theologiseren, wat nogal vaak
gebeurt, kan voorkomen. Maar tegelijk moeten we zeggen, dat de aanpak van schr.
onze instemming niet kan wegdragen. Het denkprocédé dat in het hele boek naar
voren treedt, doet nogal formeel aan. Hoewel schr. pleit voor heilshistorisch en
personalistisch denken, is het gebruik der kategorieën dit niet, zoals vooral blijkt,
wanneer er voorbeelden worden gegeven (een enkel voorbeeld hiervan zie bv. blz.
114, eind tweede alinea; blz. 115, noot 5; blz. 116, einde eerste alinea; blz. 108,
alinea 3: de kategorie niet-tegenstrijdigheid als uitleg van de potentia obedientialis
is een zuiver logische, geen ontische). Openbaring in een natuurlijke orde (zie blz.
209) lijkt ons een tegenstrijdigheid, want openbaring is juist een door God bewerkte
en meegedeelde persoonsgemeenschap, hetgeen eo ipso genade insluit. Het komt
ons voor dat schr. illegitieme abstracties hanteert. Wat de leesbaarheid niet ten goede
komt is het systeem der verwijzingen, die, volgens schr. zelf, ‘vervelend veel in dit
boek voorkomen’ (IX). Er komt toch ook veel wetenswaardigs in dit werk voor,
getuige de uitgebreide bibliographieën bij ieder hoofdstuk.
J. Mulders

Haneveer, Prof. Dr. P., Beheerders van Gods geheimen (Ecclesia Magistra).
Desclée De Brouwer, Brugge-Utrecht, 1962, 185 pp., geb. F 150.
Dit derde boek in de reeks ‘Ecclesia Magistra’ biedt een theologische bezinning over
het sacrament van het priesterschap, dus over de kern zelf van het priesterschap: zijn
sacramentele werkelijkheid. Eerst beschouwt schr. het Hogepriesterschap van de
Heer, waaraan elk priesterschap op een eigen wijze deelheeft. Aan dit priesterschap
van Christus kregen de apostelen onmiddellijk deel. Als priesters stelde Christus hen
aan als gevolmachtigde plaatsvervangers - naar het Joodse rechtsinstituut van de
‘shaliach’. Het derde hoofdstuk over de opvolgers van de apostelen is het uitvoerigste.
De auteur bespreekt er de voornaamste teksten uit de Bijbel, de traditie en ook de
recentere theorieën over het episcopaat. Wel iets te lang en te eenzijdig weidt hij uit
over de controversen om de bisschopswijding en te weinig zegt hij over het
priesterschap van de ‘gewone’ priester. Dit schaadt enigszins het evenwicht van het
tractaat. De laatste twee hoofdstukken zijn gewijd aan het diakonaat en zijn mogelijke
hernieuwing, en aan de lagere wijdingen. De waarde van het werk ligt in de
uitgebreide keuze van positief materiaal uit de H. Schrift, de traditie en het kerkelijk
leerambt. Het verheugt ons dat de auteur het priesterschap niet alleen als ‘instelling’
behandelt maar tevens zijn ‘geheimvolle’ werkelijkheid belicht, waardoor ook dit
sacrament zo innig verbonden is met het leven, de dood en de verrijzenis van de
Heer. De tien bladzijden bibliografie zijn kostbaar.
J. Vercruysse
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Prenter, Regin, Schöpfung und Erlösung - Dogmatik. - Vandenhoeck und
Ruprecht, Göttingen, 1960, 554 pp., D.M. 32.-.
De konfessioneel-luthersche dogmaticus van Arhus (Denem.) presenteert in
onderhavig werk een volledige dogmatiek, waarvan de laatste twee delen in de titel
adequaat aangegeven zijn. De z.g. consequent-christologische opzet, welke in de
hele reformatorische theologie en zeer bizonder bij K. Barth opvalt, bepaalt dit werk
in zeer sterke mate. In het relatief grote deel, dat aan Prolegomena is gewijd (27-179),
gaat de Schr. van de Triniteitsleer uit en behandelt hij uitvoerig de themata, die met
het ‘sola scriptura’ en ‘sola fide’ samenhangen. Een tractaat over de natuurlijke
theologie en ‘de Deo Uno’ wordt principiel uitgschakeld. De scheppingsleer (blz.
180-270) bevat een deel over ‘Der Gott der Schöpfung’ en over ‘Der Mensch der
Schöpfung’: vooral dit laatste deel is belangrijk voor een diepere kennismaking met
de reformatorische opvatting omtrent de verhouding van natuur en genade. In het
deel over de verlossing neemt de Christologie in enge zin een belangrijke plaats in
(blz. 315-393). De Entscheidungstheologie (Bultmann) wordt belicht vanuit de
christologische strijd der vroeg-patristiek.
W. Boelens
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Sporken, Dr. C.P., A.A., Gemoedsleven en deugd. Thomas contra Suarez?
- Dekker en van de Vegt N.V., Utrecht-Nijmegen, 1963, 140 pp., f 8,90.
Voor vele lezers van dit tijdschrift zal de dissertatie van Pater Sporken ontoegankelijke
lectuur zijn. Het zij daarom voldoende te vermelden, dat hier op wetenschappelijk
niveau een hoogst actueel probleem besproken wordt, nl. het aandeel van het gemoed
in het zedelijk leven. De schr. bestudeert en vergelijkt de leer van S. Thomas en
Suarez op dit punt, en komt tot de belangwekkende conclusie, dat Suarez' leer heel
wat minder voluntaristisch is als gewoonlijk beweerd wordt. Al biedt S. Thomas'
leer betere mogelijkheden voor de integratie van het gemoed in het deugdleven, ook
voor Suarez heeft het gemoed wel degelijk een positieve betekenis. Aan theologen
zij dit werk van harte aanbevolen.
A. van Kol

Filosofie
Beerling, Dr. R.F., Heden en verleden, Denken over geschiedenis. - Van
Loghum Slaterus, Arnhem, 1962, 239 pp.
Prof. Beerling heeft meer dan één publicatie gewijd aan het fenomeen van het
historische. Hier wil hij, in nauw contact met de wetenschap der geschiedenis, trachten
een antwoord te geven op de vele vragen, die deze geschiedeniswetenschap oproept.
Kwesties als objectiviteit, oorzakelijkheid in de geschiedenis, krijgen een uitvoerige
en zeer grondige behandeling, waarbij de auteur steeds tracht alle aspecten van het
fenomeen tot hun recht te laten komen. Het hoofdstuk over ‘Waarheid’ zal de
niet-vakfilosoof wel wat moeilijk, misschien zelfs minder interessant voorkomen.
Ook het laatste hoofdstuk met de diepgaande beschouwingen over de grondthema's
brengt ons wel wat ver van het bedrijf van de historicus. Maar voor de wijsgeer is
deze nietsystematische bundeling van perspectieven zeer inspirerend en verrijkend.
J.H. Nota

Delfgaauw, Bernard, Geschiedenis en Vooruitgang II: de Geschiedenis
van de mens. - Het Wereldvenster; De Branding, Antwerpen, 1962, 282
pp., geb. F 265.
Dit tweede deel van de reeds aangekondigde trilogie handelt meer in het bijzonder
over de historiciteit van de mens, nadat in het eerste deel aan het ontstaan van de
mens de nodige kritische aandacht was besteed. Een Statica ontwerpt eerst het
wijsgerig beeld van de mens in zijn belangrijkste dimensies van in-de-wereld-zijn,
temporaliteit, bewustzijn, vrijheid, sterfelijkheid, om dan vervolgens die
micro-ontologische statica tot een macroontologische Dynamica van de gehele
mensheid uit te breiden. Hier gaat het over de ontwikkeling, het toekomstbeeld en
de zin van de menselijke geschiedenis. De auteur is vertrouwd met Hegel, Marx,
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Marcel, Teilhard en zoveel andere vooraanstaande denkers. Dit stelt hem in staat
zijn zelfzekere maar soms ietwat omslachtige didactiek rijkelijk te stofferen. De
indruk die van deze forse verhandeling uitgaat is uitermate bemoedigend. Vooruitgang
of ondergang, de toekomst van de mensheid ligt in haar eigen handen, de handen
van haar groeiende vrijheid. Want deze is de immanente zin van haar geschiedenis
(p. 260). Over de transcendente zin zal pas in het volgend deel gehandeld worden.
We hopen dat een theologie der geschiedenis dan de reeds geleverde filosofische
arbeid op waardige wijze komt bekronen. Want existentieel uitzicht is voor ons
modernen een levenskwestie geworden.
A. Poncelet

Delfgaauw, Dr. Bernard, Beknopte geschiedenis der wijsbegeerte. Dubbele Antilope Reeks, Het Wereldvenster, Baarn, 1963, 4e druk, 183
pp., f 3,95.
De bekende ‘Beknopte geschiedenis der wijsbegeerte’ is bij deze vierde druk enigszins
gewijzigd uitgegeven. Men vindt nu de gehele geschiedenis (behalve de 20e eeuw)
bijeen in één pocket. Daartoe moest hier en daar wat worden ingekort en werden de
handige afzonderlijke bibliografieën weggelaten. In plaats daarvan verwijst een korte
algemene bibliografie naar enige hoofdwerken. Alles bij elkaar heeft dit handige
‘spoorboekje’ voor de geschiedenis der filosofie nog aan bruikbaarheid gewonnen.
J.H. Nota

Vos, Dr. H. de, Inleiding tot de wijsbegeerte. - G.F. Callenbach N.V.,
Nijkerk 1962, derde herziene druk, 272 pp., f 14,90.
Het verschijnen van deze derde druk toont wel aan, dat dit helder geschreven werk
op voortreffelijke wijze beantwoordt aan zijn bedoeling om in te leiden in het rijk
der wijsbegeerte. Prof. De Vos
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verdeelt daartoe zijn boek in twee secties: een systematische en een historische.
Uitdrukkelijk en m.i. terecht laat hij zijn reformatorische overtuiging voortdurend
gelden, maar een katholiek lezer zal hier en daar anders denken over de verhouding
filosofie - geloof en nog wat positiever staan t.o.v. mens en menselijke waarden.
J.H. Nota

Kockelmans, A. ss. CC, Edmund Husserl: een inleiding tot zijn
fenomenologie, Lannoo, Tielt, 1963, 128 pp., ing. 48 F.
De wezenlijke veranderingen, die het levenslange denken van de stichter heeft
doorgemaakt, maakten het schrijven van een beknopte inleiding op Husserls
fenomenologie niet gemakkelijk. De auteur beperkt zich dan ook tot een heldere
weergave van de bizonderste sleutelbegrippen van deze moderne denkwijze:
schouwende intuïtie, fenomenologische reducties, intentionaliteit, solipsisme,
intersubjectiviteit. Daarmee vormt de lezer zich een goed idee van een methode, die
terzelfder tijd de volledige autonomie van de wijsbegeerte tegenover de andere
wetenschappen èn haar strenge wetenschappelijkheid heeft willen funderen. Dit
boekje geeft inzicht in de tijdgebondenheid en de grote vruchtbaarheid van de
fenomenologie als methode. Deze werd immers naderhand zowel in
objectief-realistische zin als in idealistische of existentialistische richting
geïnterpreteerd en doorgedacht. Dit wordt duidelijk gemaakt in een interessante
bibliografie.
A. Poncelet

Ortigues, Edmond, Le Discours et le Symbole (Philosophie de l'Esprit). Aubier, Paris, 1963, 230 pp.
Indien dit boek een voorwoord had, dan zou er waarschijnlijk in staan dat er geen
eigenlijke wereldbeschouwing in moet gezocht worden. Een dergelijke waarschuwing
zou de lezer alle wijsgerige argwaan bespaard hebben. Hij zou uiterst tevreden
geweest zijn met de vinnige, zakelijke analyse van menselijk spreekvermogen en
symboliek. Heel wat aspecten van een domein dat heden in de filosofische branding
staat, wordt grondig vernieuwd. We zien de taal (langage) als de subjectieve aanvang,
van waaruit de mens de wereld gaat bewonen en herscheppen. De taak van de
discurrerende mens culmineert in het concept, waarin de zelfuitdrukking en de
zingeving onafscheidenlijk verbonden zijn. We zeiden dus dat de analyse
oorspronkelijk en schitterend is. Maar zoveel diepere problemen aangaande haar
draagwijdte blijven achteloos tussen haakjes staan, dat het irriterend werkt wanneer
in de allerlaatste conclusie verzekerd wordt dat ‘de grond van de menselijke realiteit
precies datgene is wat haar doet verschijnen als grondeloos’. Afgezien daarvan heeft
deze monografie een kostbaar doel bereikt. Zij laat weer het essentieel onderscheid
zien tussen het levend spreken van de mens, dat uit zijn existentiële situatie opwelt,
en anderzijds de logistische manipulaties, die men omtrent het reeds uitgesproken
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woord kan uitvoeren. Symbolisering en formalisering van het spreekvermogen mag
niet zover worden doorgedreven dat, zoals bij Wittgenstein o.a., de kern zelf van het
‘sprekende zijn’ wordt aangetast. Want in een zeer diepe zin is mens-zijn taal-zijn.
A. Poncelet

Pieper, Josef, Hinführung zu Thomas von Aquin - Zwölf Vorlesungen. Kösel-Verlag, München, 19632, 246 pp., D.M. 12.80.
Voor de studenten van alle fakulteiten hield Pieper een algemene inleiding over de
Aquinaat. Na een schets van zijn tijd, karakter en Orde belicht hij voornamelijk de
verhouding van Thomas tot het Aristotelisme, waarbij hij de visie van Chenu en
Grabmann voor een breed gehoor vertolkt in een meeslepende taal, goed
gedokumenteerd. Goed komt aan het licht, hoe de kritische openheid voor de ‘profane
waarden’ van de eigen tijd de theologie kan bevruchten.
W. Boelens

Banning, Dr. W., De mess in sociale en geestelijke verhoudingen. - De
Erven F. Bohn, Haarlem, 1963, 209 pp., f 8,50.
In zijn voorwoord wijst Dr. Banning er op dat het hem niet te doen is om een
samenvatting te geven van wat er over het ‘tema’ mens door de onderscheiden
beoefenaars der menswetenschappen is gedacht en geschreven. Afgezien van de
bijkans fysieke onmogelijkheid om een compilerend overzicht te geven van de
geweldige berg van literatuur die aan dit onderwerp is gewijd, is schr. van oordeel
dat deze optiek maar een mager aftreksel zou opleveren van de genuanceerde
persoonlijkheid van de mens en zijn activiteiten. Zijn methodiek is er op gericht een
aantal aspecten van het mens-zijn te belichten waarbij hij het aan de lezer overlaat
hieruit zijn eigen conclusies te trekken. Tegen de achtergrond van de spanningsvolle
totaliteit, die de mens als geestelijk tenderend wezen is, worden deze
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typische deel-kwaliteiten van het menszijn als een verwevenheid beschreven. In het
mozaïek van het gevarieerde menselijk-in-de-wereld-zijn, komt de mens als een
wezenlijk op de ander gerichte persoonlijkheid klaar en duidelijk naar voren. Dit
eerlijke werkje van Dr. Banning wensen we een zo ruim mogelijk leesgebied toe.
J. van Lierde

Literatuur
Kafka, Franz, Een hongerkunstenaar en andere verhalen. - Salamander.
Querido, Amsterdam, 1963. 191 pp.
Deze uitgave is een vermeerderde herdruk van de in 1955 onder dezelfde titel in
dezelfde reeks verschenen editie. Kafka's ongeëvenaard vermogen de werkelijkheid
te verdichten tot zíjn obsederende surrealistische wereld bereikt een hoogtepunt juist
in het korte verhaal.
F. van Tartwijk

Moderne spanische Erzähler. Auswahl und Einführung von Gonzalo
Sobejano. - Verlag J.P. Bachem, Köln, 1963, 248 pp., D.M. 14.80.
Langs een Duitse omweg kan de Nederlandse lezer in deze bloemlezing kennismaken
met de moderne Spaanse vertelkunst, een kennismaking die hem wellicht meer leert
over wat daar leeft dan een toeristisch-modieuze Spaanse reis. In zijn heldere en
inhoudrijke inleiding onderscheidt Sobejano in de na de burgeroorlog verlopen
periode van goed 20 jaar al twee generaties schrijvers: de ‘generación de la guerra’
(± 1940-1950) en, wat wij zouden noemen, de ‘Vijftigers’. De oorlogsgeneratie, hier
vertegenwoordigd met korte verhalen van Cela, Carmen Laforet en het zeer sterke
van Delibes, wordt gekenmerkt door de angst en onzekerheid van wie de oorlog van
nabij hebben meegemaakt, maar in hun werk onderkent Sobejano ook een begin van
het streven naar solidariteit en objectiviteit, sociaal realisme, dat voortgezet en pas
ten volle verwezenlijkt wordt door de jongste schrijvers. Hun aandacht gaat uit naar
de mens in het verband van zijn sociale groepering en het isolement van de groep
binnen het geheel van de door scherpe scheidslijnen verdeelde Spaanse maatschappij.
Zeer direct, met filmisch neo-realisme worden de mensen in de hen bepalende
omgeving aanwezig gesteld, meer dan eigenlijk beschreven. Ik noem slechts de hier
opgenomen fragmenten uit de romans ‘El Jarama’ van R. Sánchez Ferlosio en ‘Las
afueras’ van Luis Goytisolo, die zeker ook verdienen wat aan Cela en Juan Goytisolo
is te beurt gevallen: een Nederlandse vertaling van hun beste werk. In hoeverre de
gekozen verhalen representatief mogen heten voor hun schrijvers en deze weer voor
de hele moderne Spaanse literatuur, waag ik niet te beoordelen; opvallend is wel bij
de inleider zijn ‘Sinn für die soziale und historische Mission des Romans’ (blz. 19),
evenals het ontbreken van de humor in een bloemlezing uit de Spaanse literatuur met
zijn rijke traditie aan picareske romans.
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F. van Tartwijk

Le Roy, Paul, Tellurisch. - Colibrant, Drongen, 1963, 58 pp., gen. F 85,
geb. F 250.
Het is niet altijd gemakkelijk de spelonkduistere poëzie van L.R. te benaderen. In
een onthutsende vloed van vaak apocalyptische beelden raakt ons poëtisch aanvoelen
in de war. Gelukkig klaart de taalduisternis hier en daar op tot enkele zuivere
gedichten waaruit men het echte dichterschap ervaart. Vermeldenswaard: een fraaie,
geïllustreerde uitgave.
L. Vanden Broek

Vergilius, Aeneïs, vertaald en ingeleid door Anton van Wilderode
(Heliosreeks). - Desclée De Brouwer, Brugge-Utrecht, 1962, 244 pp.
Wie ooit van Vergilius heeft gehouden, zal aan deze vertaling van de eerste zes
zangen van de Aeneïs veel genoegen beleven. Met de door A.v.W. gekozen versvorm
is het probleem waarvoor elke vertaler van oude epiek komt te staan, nog het best
opgelost: Nederlandse hexameters zijn voor de meeste lezers ongenietbaar, en een
prozavertaling laat het poëtische meestal te weinig recht wedervaren. Men oordele
zelf of b.v. in het slot van de tweede zang de toon van Vergilius niet juist is getroffen:
De morgenster boven de Idatoppen verkondigde de dag. De Grieken hielden
de stad bezet, er bleef geen hoop meer over. Toen gaf ik mij gewonnen
aan het noodlot, tilde gehurkt mijn vader op de schouders en droeg hem
in de richting van de bergen.
Jammer alleen dat het Nederlands soms gebrekkig is, b.v. ‘de boot geraakt uit koers’
(p. 21), ‘een ongewoonlijk schouwspel’ (p. 34), ‘geleek hij aan een godheid’ (p. 39).
- De inleiding over de persoon en het werk van Vergilius, alsmede die op de
afzonderlijke zangen zijn voortreffelijk.
L. Geysels
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Stewart, J.I.M., Eight Modern Writers. - Clarendon Press: Oxford
University Press (The Oxford History of English Literature, Vol. XII),
1963, 704 pp., 48 sh.
Hoe uitvoerig dit 12e deel van een Engelse literatuurgeschiedenis ook is, fundamenteel
ontbreekt nochtans het bewuste inpassen van de auteurs in het raam van hun generatie
en wereld. De acht auteurs (Th. Hardy, D.H. Lawrence, H. James, G.B. Shaw, J.
Conrad, R. Kipling, W.B. Yeats en J. Joyce) krijgen biografisch geen reliëf,
ontwikkelen zich blijkbaar volkomen autonoom en worden al te ‘literair’ gedacht en
behandeld. Komt men over dit bezwaar heen, dan treft men in deze kolos één der
merkwaardigste getuigenissen van het interpretatievermogen der hedendaagse Engelse
filologenschool aan. Spitsvondig en pertinent, grondig en verantwoordelijk,
traditiebewust waar mogelijk en rechtzettend waar nodig, zal dit deel de waardering
en de discussie der auteurs bevorderen.
C. Tindemans

De Ceulaer, J., Te gast bij Vlaamse auteurs. Derde reeks. - De Garve,
Antwerpen, 1963, 93 pp., F 38.
Deze derde reeks interviews zet op degelijke wijze de twee voorgaande voort. Aan
de beurt komen: Baekelmans, Buckinx, Coole, Decorte, Depauw, Gilliams, Mets,
Peleman, Rosseels, Snoek, Vandeloo, Van Hemeldonck. Ofschoon de ene ontmoeting
diepergaand en uitvoeriger is dan de andere verschaffen ze ons toch boeiende en
leerzame lectuur.
L. Vanden Broek

Bellinger, Richard, Gesammelte Werke. 12Bde (I Lyrik, 5 Romane, 6
Dramen). - Stiasny Verlag, Wien-Graz., 1955-60, elke band ÖS 54. Samen
ÖS 648.
De lyriek van deze Oostenrijkse auteur (geb. 1890) is oprecht en sober; zijn proza
is al vitaler, atmosferisch steviger gekleurd, maar zijn blijvende betekenis ligt toch
in zijn dramatisch werk. In de toveren maskerspelen, vol zinnelijk-dynamische kracht,
leeft hij meestal met boerenmythes die aanknopen bij heidense oerresten, maar hij
werkt ook hedendaagse problemen uit en waagt zich zelfs aan historische drama's in
lekenspelvorm. Aan synthese valt daarbij niet te denken. S. puilt uit van beheerste
vitaliteit, van bonte barokkerigheid, van lokaal Baljuwarisme en heidens-christelijke
universaliteit, van grove natuurmagie en innige gelovigheid. Zijn figuren zijn bij
voorkeur misgroeiden, zieken of dwergen naast vagebonden en bedriegers, elfen en
demonen. Deze kleurige originaliteit leeft in de spanning tussen aloude boertigheid
en sierlijke verfijning en is geconditioneerd door de christelijke horizon, die het
elementaire sublimeert. Zo evolueert S. van literatuur naar theater, van idee naar
scène, nu eens in antinaturalistische realiteit als volksstuk zonder tranerigheid, dan
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in actierijke symboliek. Veel daarvan lijkt thans erg vreemd, zijn duidelijkste stukken
echter blijven getuigen van S.'s aparte en buiten Oostenrijk te weinig geachte stelling
in de dramaturgie.
C. Tindemans

Cowley, Malcolm, Literatur in Amerika. - Walter-Verlag, Olten, 1963,
291 pp., D.M. 9,80.
Wie erin slaagt uit de vele pagina's ‘gossip’ de peilende inzichten op te diepen, vindt
hier een criticus die langs de methode der observatie, minder der analyse, de kansen
berekent op een waardevolle letterkunde uit eigen inspiratie. Sociologisch
georiënteerd, hecht schr. veel belang aan externe levensfactoren en vergeet daarbij
te vaak de geestelijke stimulansen. Maar hoofdstukken als die over het ‘New
Criticism’ en over waarde en betekenis van de oorlogsroman maken veel loslippigheid
goed.
C. Tindemans

Geschiedenis
Geyl, P., Oranje en Stuart 1641-1672, (Serie Palladium). - W. de Haan,
Zeist, Van Lochem Slaterus, Arnhem, De Standaard-boekhandel,
Antwerpen, 1963, 404 pp., f 10,90.
De eerste uitgave van dit boek verscheen in fors formaat bij de firma Oosthoek te
Utrecht in 1939. Sindsdien is het reeds lang uitverkocht. Daarom heeft de schrijver
er een nieuwe, hier en daar gecorrigeerde, heruitgave van bezorgd in de serie
Palladium. Ik heb het werk met groot genoegen opnieuw gelezen, ‘Oranje en Stuart’
behoort tot de klassieken van de nederlandse geschiedschrijving. Een aanbeveling
of waardering te geven in een bespreking is daarom overbodig. Het werk beveelt
zichzelf aan. Het is een enigszins versleten uitdrukking dat deze
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studie zich als een roman laat lezen. Maar eigenlijk is dit gezegde hier zeer van
toepassing. Frederik Hendrik probeerde door het huwelijk van zijn zoon met Maria
van Engeland zijn dynastieke politiek te verstevigen. Het gevolg daarvan is één drama
geweest van moeilijkheden met de lastige en ijverzuchtige nabuur, dat eindigde met
de troonsbestijging van Willem III als koning van Engeland, het zegevieren van de
Oranjepartij in de Republiek en de tragische ondergang van de gebroeders de Witt.
P. Grootens

Moreau, G., Histoire du Protestantisme à Tournai jusqu' à la veille de la
Révolution des Pays-Bas (Bibliothèque de la Fac. de Phil. et Lettres de
l'Uuniv. de Liège, fasc. CLXVII). - Les Belles Lettres, Paris, 1962, 425
pp., 25 Ffr.
De auteur, werkleider aan de universiteit van Luik, heeft onder de impuls van Prof.
Léon-E. Halkin een mooi boek geschreven over het protestantisme te Doornik van
1517 tot 1565. Het steunt op de grondige studie van de veelal onuitgegeven bronnen
welke in een tiental Belgische en buitenlandse archieven berusten. In een eerste deel
beschrijft de auteur de historische ontwikkeling en onderdrukking van staatswege
van het lutheranisme, anabaptisme en calvinisme in Doornik; het tweede deel geeft
de chronologische lijst van alle personen die te Doornik om godsdienstredenen werden
vervolgd. In de inleiding geeft de auteur zijn standpunt aan: ‘j'ai le plus souvent
possible décrit les événements du point de vue des membres de cette communauté
(réformée) et non de celui des autorités chargées de les poursuivre’; dit legt heel wat
uit. Wij hebben niets dan lof voor het wetenschappelijk onderzoek, de doorgezette
detailstudie en de synthetische voorstelling van de auteur. Wij zijn het met de auteur
eens dat Doornik vóór 1566 het belangrijkste protestants centrum geweest is van de
hele Nederlanden, waarvoor drie pertinente redenen worden aangegeven (bl. 389-390);
toen Alva zijn Raad van Beroerten instelde waren van de 12.203 gedaagden voor
deze Raad niet minder dan 1.063 Doornikenaars, toen Doornik toch maar 1 percent
van de inwoners van de Nederlanden telde. Wanneer de auteur echter in zijn conclusie
zegt: ‘L'Eglise calviniste comptait près de quinze mille membres, soit plus de la
moitié de la population de la ville’ (bl. 387), dan kunnen wij onmogelijk akkoord
gaan. Het is toch niet omdat, gezien de grote ontevredenheid over de katholieke Kerk
in die tijden, mensen een hagepreek bijwonen, of omdat men aan een nachtelijk
gezang in de straten van Doornik deelneemt, dat men calvinist is. Trouwens, toen
de regering in Doornik troepen legde, en van alle inwoners een eed van trouw aan
de katholieke Kerk eiste, namen een klein aantal Doornikenaars de vlucht en slechts
twee waren bereid hun leven voor de zaak te geven (bl. 240). Jammer dat een
dergelijke overdrijving een zo degelijk en betrouwbaar boek ontsiert.
M. Dierickx

Poelnitz, Götz Freiherr von, Anton Fugger. 2. Band: 1536-1548; Teil I:
1536-1543. - J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 1963, XX-565 pp., 12
buitentekstplaten, ing. D.M. 50, geb. D.M. 56.
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Sinds 1950 hebben wij in dit tijdschrift reeds driemaal een werk van Freiherr von
Pölnitz over de Fuggers, de grote financiers van Augsburg in de 16e eeuw, besproken.
De eigenlijke stichter van het huis, Jakob Fugger, die bij zijn dood de enorme som
van twee miljoen goudguldens naliet, beheerste slechts vijftien jaar de zakenwereld.
Zijn opvolger Anton Fugger, toen ‘de rijkste van de wereld’ of ook ‘de vorst der
kooplui’ genoemd, zou van 1525 tot 1560 het Fuggerhuis leiden. In een eerste boek
behandelde de auteur de eerste elf jaren van Anton Fugger; het tweede deel leek zo
rijk dat het in twee delen uiteenvalt, terwijl het derde tot aan de dood van Anton in
1560 zal reiken. Nu men in de geschiedenis, mede onder invloed van het marxisme,
veel meer de economische factor is gaan bestuderen, is het een uiterst boeiende
bezigheid eens de invloed van de haute finance op de politiek van Keizer Karel V
en op de ontwikkeling van de reformatie te volgen. De auteur plaatst Anton met zijn
schone en kleine kanten midden in de politieke, economische, culturele en
godsdienstige stromingen van zijn tijd. Al wilde de grote Fugger zich tussen de
vorsten en tussen de religies neutraal houden, hij werd door de krachtige
persoonlijkheid van Karel V als het ware gedwongen partij te kiezen voor de Keizer
en voor de katholieke reformatie, wat zijn overtuigd katholicisme ook vergemakelijkte.
Toch moeten wij releveren dat de politiek voorrang had op de economie, wat
marxisten wellicht zal verbazen. De auteur steunt op een uiterst uitgebreid archivaal
onderzoek, en geeft na een tekst
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van 290 bladzijden, niet minder dan 300 bladzijden dicht gedrukte Anmerkungen,
waar allerlei financiële en economische gegevens nader belicht worden. Voegen wij
hier nog aan toe dat het boek in een vloeiende taal en meeslepende stijl is geschreven,
en dat het achteraan een personen- en plaatsnamenregister van 60 bladzijden heeft,
dan hebben wij meteen de voornaamste kenmerken aangegeven. De auteur heeft
‘grote geschiedenis’ willen schrijven: hij is er ten volle in geslaagd.
M. Dierickx

Buchheim, Hans, Totalitäre Herrschaft. Wesen und Merkmale. - Kösel,
München, 1962, 138 pp., D.M. 6,80.
De auteur heeft veel gestudeerd en gepubliceerd over de geschiedenis van Hitlers
Derde Rijk. In dit boek karakteriseert hij zowel de overeenkomsten als de verschillen
tussen communisme, fascisme en nazisme. Het staat vol spitse opmerkingen, zoals
men van deze insider mag verwachten, en vermijdt de oppervlakkigheid die zo
verleidelijk is bij de bestrijding van gehate ideologieën. Onderscheidingen als tussen
totalitair, dictatoriaal en autoritair (24-27) of tussen totale en totalitaire staat (119-126)
kunnen bijv. de probleemstelling nauwkeuriger maken. Een enkele maal vroegen we
ons af, of het standpunt van waaruit schrijver zijn kritiek levert, helemaal vrij is van
liberalistisch individualisme (15 v., 28, 66). Historici, politici, sociologen, maar ook
moraal- en rechtsfilosofen moeten dit belangrijke werk vooral niet ongelezen laten.
Het berust op brede feitenkennis en dringt ongewoon diep in de stof door.
P. den Ottolander

Kölker, A.J., Alardus Aemstelredamus en Cornelius Crocus, twee
amsterdamse priester-humanisten, hun leven, werken en theologische
opvattingen, bijdrage tot de kennis van het Humanisme in
Noord-Nederland in de eerste helft van de zestiende eeuw. - Dekker en
Van de Vegt, Nijmegen-Utrecht, 1963, XI, 357 pp., f 21,50.
Het nederlandse humanisme is nog altijd het stiefkind van de geschiedschrijvers
gebleven. Het is daarom van de auteur een goede greep geweest, als ‘specimen
Doctrinae’ en tot bekroning van zijn historische studies, twee figuren uit het eerste
begin van deze grootse stroming op het voorplan te brengen. Alardus en Crocus zijn
twee priesters, die in de eerste helft van de zestiende eeuw al hun krachten hebben
ingezet om aan de klassieke letteren weer een ereplaats te bezorgen en de levensgeest
die daarin school, op hun tijdgenoten over te dragen. Zij borrelden van activiteit,
vandaar hun groot aantal geschriften, waarvan de schr. een zeer nauwkeurige
bibliografie bezorgt. Maar naast geleerden bleven zij priester en zo stelden zij hun
letterkundige arbeid in dienst van het geloof, vooral om dit tegen het opkomende
protestantisme te verdedigen. Het leven en werken van beide mannen heeft de auteur
zeer spitsvondig nagegaan en geen detail is hem ontsnapt. Zijn speurdersarbeid heeft
weliswaar een weinig teveel het stempel gedrukt op de schrijver, zodat zijn boek
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zich niet gemakkelijk laat lezen en het wezen zelf van de beide geleerden-priesters
achter de ontelbare feiten schuil gaat. Maar voor de geschiedenis van het
vroeghumanisme heeft de auteur, met zijn zeer zorgvuldig bewerkte studie, een
waardevolle bijdrage geleverd.
P. Grootens

Toneel
Hoegel, Max, Bertolt Brecht, Ein Porträt. - Verlag der schwäbischen
Forschungsgemeinschaft, Augsburg, 1962, 104 pp., D.M. 5,80.
Brecht, Bertolt, Couragemodell 1949. - Henschelverlag, Berlin (-Ost),
19612, 340 pp., 226 Bilder, D.M. 15.
Brecht, Bertolt, Aufbau einer Rolle. Galilei. - Henschelverlag, Berlin
(-Ost), 19622, 100 Bilder, D.M. 15.
Brecht, Bertolt, Gedichte und Lieder aus Stücken. - Suhrkamp Verlag,
Frankfurt, 1963, 168 pp., D.M. 3.
Het nieuwe in Högels biografie is dat hij allerlei karaktertrekken van B. Brecht
(oppositiegeest, vrijheidsdrang, onburgerlijkheid, optimisme, geloof in de wetenschap)
kan situeren in de godsdienst en aanleg van zijn ouders en in zijn schoolopleiding.
Daarna moet schr. de conventionele data en feiten inventoriseren omdat voorlopig
niemand in staat is de hiaten te vullen. Vooral over de laatste levensjaren manifesteert
schr. te willekeurig interpreterende lichtgelovigheid. Toch bruikbaar. - Fenomenaal
belangrijk zijn de werkboeken van twee van Brechts best geslaagde drama's. Behalve
de integrale tekst, bevatten de mappen ook Brechts aantekeningen en commen-
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taar op inhoud en realisatie, die met de jaren wellicht zijn belangrijkste aandeel voor
het moderne theater zullen blijven. Uitvoerig is eveneens de fotodocumentatie over
diverse opvoeringen (met T. Giehse, H. Weigel, C. Laughton en E. Busch). Tenslotte
is er een bloemlezing van agressieve Songs, soms caberettistisch-commenterend,
soms korisch-interpreterend, altijd in vorm en functie merkwaardig. Door de
afzondering uit de respectieve stukken werden de ideologische duidelijkheid en basis
niet aangetast.
C. Tindemans

Lunin, Hanno, Strindbergs Dramenstruktur. - Verlag Lechte, Emsdetten,
1962 (Die Schaubühne Nr. 60), D.M. 19,80.
Deze doctoraatsdissertatie, model van structurele dramatologie, heeft als opzet de
denk- en compositie-inhouden van Strindberg te verduidelijken door het blootleggen
van de structuur van zijn werk. Bij telkens één stuk als prototype van de vijf variëteiten
in zijn oeuvre (naturalisme, ‘Der Vater’; sprookjesdrama, ‘Die Schlüssel des
Himmelreichs’; historisch drama, ‘Gustav Adolf’; droomspel, ‘Ein Traumspiel’, en
kamerspel, ‘Die Gespenstersonate’) gaat schr. grondig in op conceptie, thema, ruimte,
tijd, handeling, rol, figuur, verhouding tot de realiteit, epische tendensen,
decoratievoorschriften, functionaliteit, spanning tussen subject en object,
‘Stationentechnik’, symboliek, perspectivering, pantomime, abstrahering. Het resultaat
is deprimerend voor de finale persoonlijkheid van de schrijver, tevens verhelderend
voor de catalogisering van Strindbergs produktie, en vooral nog baanbrekend als
methodologische studie.
C. Tindemans

Ellis-Fermor, Una, Shakespeare the Dramatist. - Methuen, London, 1961,
188 pp., 25 sh.
Righter, Anne, Shakespeare and the Idea of the Play. - Chatto and Windus,
London, 1962, 224 pp., 25 sh.
Shakespeare Criticism 1935-1960. Ed. A. Ridler. - Oxford University
Press, London, 1963 (The World's Classics Nr. 590), 401 pp., 9/6 sh.
K. Muir heeft van de Shakespeareaniste U. Ellis-Fermor de nagelaten notities over
Shakespeare als ‘dramatist’ gebundeld. Schr. gaat eerst in op die elementen die een
auteur het toneel als expressie doen kiezen en past haar beginselen dan toe. In detail
levert dit analyses op van zijn dramatische sfeer (gedemonstreerd aan Coriolanus),
de kwaliteit van zijn intrige, de functie van de woordmuzikaliteit en een knappe
vergelijking tussen Shakespeare en Ibsen. - A. Righter schreef één van die
generatiewerken die plotseling onbekende facetten van een thema reveleren. Zij pakt
de verhouding Sheakespeare - publiek aan door zijn dramatische conceptie te toetsen
aan de in zijn tijd heersende opvattingen. Daartoe analyseert ze de totdantoe gangbare
modellen (verregaande identificatie van acteur en publiek), onderscheidt evolutie en
variatie in zijn eigen werkprincipes (leidend tot identificatie van rol en acteur) en
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stelt vast dat het zo vaak opvallende labiele evenwicht tussen illusionaire afstand en
actuele allusie alleen te begrijpen valt vanuit deze beschouwingsbasis. Heel belangrijk
werk. - Een selectie van 25 jaar Shakespearestudie, met excerpta van een twintigtal
bekende auteurs, is een festijn. De samenstelster heeft gepoogd zowat alle tendensen
(tekstanalyse, karakterstudie, ideëel onderzoek, thema-evolutie) op te nemen en het
resultaat is inderdaad een uitstekende staalkaart van zowel Shakespeare als zijn
vertolkers.
C. Tindemans

Buschor, Ernst, Über das griechische Drama. (Piper-Bücherei Nr. 181).
- Piper Verlag, München, 1963, 68 pp., D.M. 3.
Dit (uit 1947 daterende) essay van de onlangs overleden vertaler-classicus brengt
geen nieuwe inzichten over de problematische oorsprong van het theater (al bekijkt
schr. toch origineel de verhouding tussen mythe en mime), maar is een pracht van
een erudiete synthese, waarvan de betekenis nog wordt opgevoerd door de waarlijk
klassieke taal.
C. Tindemans

Brown, Andrew, Drama. - Arco Publications, London, 1962, 162 pp., 12/
sh.
Wat doel en functie van het drama zijn, hoe je acteur wordt, hoe je leert te spreken
maar vooral nog te luisteren, hoe je een toneelstuk leest, dat alles brengt dit
doe-het-zelf-boekje, dat vulgariserend is opgevat maar merkwaardig diep gaat. Het
behandelt ook de belangrijke tendensen in de dramatiek van toen-en-nu, in de vorm
van reflexies bij een regievoorbeeld. Evenmin werd het technisch aspect van het
theaterbedrijf verwaarloosd.
C. Tindemans
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Zweig, Max, Dramen II. - Hans Deutsch Verlag, Wien, 1963, 312 pp., D.M.
14,50.
Deze in Israël verblijvende auteur heeft met zijn beroemde neef wel de naam maar
niet het talent gemeen. De bundel bevat actualiteitsdrama's (o.m. over de
Jodenvervolging in Nederland), en twee melodramatische feuilletons. Conceptie,
techniek, taal en dramatisch gevoel behoren tot een aard en gehalte die we volkomen
dood achtten.
C. Tindemans

Pirandello, Luigi, Dramen, II. - Langen-Müller, München, 1963, 323 pp.,
D.M. 15,80.
Ook dit 2e deel in schr.'s verzameld theateroeuvre bevat zijn pessimistische berichten
aan de mens: we zijn allen hopeloos slecht en vals en daarom vechten we verbeten
om de mooie schijn, verbergen we de waarheid voor onszelf en anderen. De bundel
bevat: Die Nackten kleiden (‘Vestire gli ignudi’), Wie damals-besser als damals
(‘Come prima, meglio di prima’), Professor Toti (‘Pensaci, Giacomino’), en het
meesterlijke grapje Jeder auf seine Weise (‘Ciascuno a suo modo’). Deze stukken
van het tweede plan bevestigen schr.'s basis maar tevens openbaren ze akelig-duidelijk
de systematische zwakheden.
C. Tindemans

Deutsches Theater des Expressionismus. - Langen-Müller, München,
1963, 440 pp., D.M. 7,80.
Deze selectie poogt de drie expressionistische theaterrichtingen (toneelplastiek in
constructivistisch experiment, abstracte scene met literair renouveau, politiek in
thema en stilistiek) door zes voorbeelden te illustreren. F. Wedekind (Hidalla oder
Karl Hetmann, der Zwergriese, 1904) ironiseert zijn idealisme der schoonheidsmoraal,
E. Lasker-Schüler (Die Wupper, 1909) mengt wereldtheaterstijl met literaire
voorhoede, G. Kaiser (Von Morgens bis Mitternacht, 1917) beperkt zich tot een
programmatische karigheid in expressiviteit waardoor de zichtbare compositie lyriek
van het denktype oplevert, R. Goering (Seeschlacht, 1918) brengt
gewetensbeslissingen in anti-oorlogstravesti met allegorische allures, H.H. Jahnn
(Die Krönung Richards III., 1921) leeft zijn metafysische bedruktheid en fantastische
gruwelen uit als visuele reflexie van droom en realiteit, E. Barlach (Der blaue Boll,
1926) vangt in een burgerlijk milieu de existentiële spanningen op die nochtans geen
moraliserende verheffingspointes veroorzaken. Deze auteurs waagden zich niet
zomaar aan vormvernieuwende experimenten, maar schreven essentieel over de
onmogelijkheid zinvol zichzelf te zijn in een wereld die zelf op zoek was naar haar
inhoud.
C. Tindemans
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Medea. - Langen-Müller, München, 1963, 444 pp., D.M, 9,80.
Als eerste deel in een reeks ‘Theater der Jahrhunderte’, opgevat rondom een motief,
presenteert deze bundel de Medeaversie van Euripides tot Anouilh, met een inleiding
van de classicus K. Kerényi. Deze plaatst het originele thema terug in de
zuiver-mythische herkomst en gaat dan na, hoe met het verloren gaan van de
chtonische binding ook de verantwoording van Medea's daden anders werd gezien.
Van religieus symbool evolueert de kindermoordenares tot een
psychologiserend-romantische (Grillparzer), agressief-eruptieve (Jahnn),
libidinisch-berustende (Anouilh), freudiaans-erfelijkbelaste (Jeffers) en
sociaalkritische figuur (Braun). Al is het initiatief gloednieuw, duidelijk blijkt uit de
chronologische climax dat pas door deze juxtapositie der interpretaties de
geestesgeschiedenis van de mens behoorlijk wordt gediend.
C. Tindemans

Waldmann, Dieter, Atlantis. - Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1963, 153
pp., D.M. 3.
In deze komedie volhardt de door zijn Von Bergamo bis morgen früh reeds gunstig
bekende schr. in zijn pogingen de commedia dell'arte een moderne kans te gunnen.
Op het stramien van de valse identiteit spint de auteur een huwelijksintrige temidden
van edellieden en vagebonden, die tot vele onverwachte variaties aanleiding geeft
en bij knappe enscenering tot dolle pret zal leiden. Dromerig verlangen, kraakharde
dieventaal, sociaalkritische prikjes en toch allemaal maar toneelillusie. Verrukkelijke
kolder-met-een-hart.
C. Tindemans

Steiner, George, Der Tod der Tragödie. - Langen-Müller, München, 1962,
303 pp., D.M. 11,80.
Na een grondige analyse van het begrip tragiek in het antieke, het Elisabethaanse en
het klassieke toneel, gaat deze Amerikaan over tot het formuleren van zijn thesis die
de titel vormt. Schr. stelt voor-
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op dat drie ‘mythologische’ principes (Grieks, christelijk, marxistisch) de
verbeeldingsgewoonten en -praktijk der Westerse beschaving hebben vorm gegeven,
en concludeert dat geen van hen thans nog in staat is de tragedie nieuwe impulsen
en inhoud te bezorgen: het antieke leidt terug naar een dood verleden, de positieve
metafysica van christendom en marxisme zijn in de kern antitragisch. Zijn
introductiehoofdstukken brengen geen nieuwe inzichten, maar ze behandelen moderne
oordeelsperspectieven door schr.'s universeel comparatisme en de vrijwillige
beperking tot één criterium.
C. Tindemans

Fenollosa, Ernest, Pound, Ezra, und Eisenstein, Serge, No - Vom Genius
Japans. - Verlag der Arche, Zürich, 1963, 312 pp., D.M. 19,80.
Nu Europa blijkbaar rijp is om de eigen waarde van de klassieke Japanse
theater-traditie in het No-spel te erkennen, bundelt Eva Hesse de meest belangrijke
van deze halfmythische, lyrische drama's en laat ze inleiden door drie pioniers, die
elk voor zich een apart aspect aan deze kunst hebben ontdekt dat hun eigen produktie
(en daardoor hun tijdperk en wie weet de hele genregeschiedenis) blijvend heeft
beïnvloed. E. Fenollosa (gestorven 1908) introduceerde de No-traditie in westerse
kringen; Ezra Pound kreeg zijn nalatenschap in handen en baseerde de
‘Imagism’-lyriek op deze oosterse techniek en visie, vooral in zijn ‘Cantos’), Serge
Eisenstein adopteerde het ‘ideogram’ als filmische structuur. Deze drie belangrijke
essays liggen verspreid tussen 15 Noteksten en worden aangevuld met een overzicht
van de No-literatuur (repertorium, programmering, kostumering, symboliek) en een
uiteenzetting over het Chinese schriftteken (overeenkomst tussen semantische inhoud
en symboolwaarde). Uiterst belangrijk boek.
C. Tindemans

Niebergall, Ernst Elias, Datterich, (Komedia Nr. 3), 109.
Gryphius, Andreas, Verliebtes Gespenst - Die geliebte Dornrose (Komedia
Nr. 4). - Walter de Gruyter, Berlin, 1963, 99 pp., D.M. 6.
De Komedia-reeks wordt voortgezet met het onlangs weer met succes opgevoerde
Datterich, van Büchners streek- en tijdgenoot E.E. Niebergall (1815-1943), een
Darmstadtposse met een kleinsteedse Fallstaf als titelfiguur. - A. Gryphius (1616-64),
door Vondelinvloed een zelfstandig tragicus bij het begin van het Duits klassieke
drama, is er niet in geslaagd zijn zangspel Das verliebte Gespenst (1660) en zijn
grappenspel Die geliebte Dornrose (1660) tot even betekenisvolle blijspelen uit te
werken. Wel charmeren de liefdesintrige en de maatschappelijke contrastering, de
groteske figuren en de carnavalstraditie, maar de opeenstapeling van karakter-,
situatie- en woordkomiek blijkt thans toch wel erg dun. De tekstbezorgers V. Klotz
en Mannack leveren een uitstekende commentaar.
C. Tindemans
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Politiek
Friedrich, Manfred, Opposition ohne Alternative? - Verlag Wirtschaft
und Politik, Köln, 1962, 110 pp.
Dit boek vindt zijn oorsprong in een lezing van de auteur over de rol van een
parlementaire oppositie, met name van de SPD in de Bondsrepubliek. Hij zag daarin
twee kenmerken: 1) het is een ondankbare rol, die weinig perspectief biedt op een
overwinning in de verkiezingen; 2) het verschijnsel doet zich voor in een aantal
‘welvaartstaten’ van West-Europa. Dit inzicht bracht F. ertoe, de welvaartstaat aan
een nauwkeurig onderzoek te onderwerpen. In een eerste deel maakt hij de balans
op van zijn kenmerken: politiek van sociale zekerheid, vermindering van de politieke
tegenstellingen, gelijkschakeling van de programma's van de regerende partijen en
de oppositiepartijen (alleen het hoe, waarom, hoeveel en wanneer verschillen nog).
Het tweede deel onderzoekt de stabiliteit van de regeringspartijen. Verschillende
partijen zijn in Europa reeds lange jaren aan de macht, de oppositie is kansloos
geworden. De regerende partij treedt buiten het partijkader en tracht een symbool te
worden van het nationale belang. Het enige wat een regeringspartij nog aan kan
tasten, is een economische crisis. Vandaar het derde deel: Das Ende aller Alternative.
De oppositie moet het regeringsprogram volgen, en kan alleen kwantitatief optreden.
De algemene beschouwingen worden ten slotte getoetst aan het voorbeeld van
Zweden, Engeland en de Bondsrepubliek.
A. Van Peteghem
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Nollau, Günther en Wiehe, Hans Jürgen, Rote Spuren im Orient. - Verlag
Wirtschaft und Politik, Köln, 1963, 189 pp.
Reeds gedurende het Tsaristisch bewind waren Turkije, Perzië en Afghanistan sterk
onderhevig aan herhaaldelijke Russische inmengingspogingen. Dit ging voort onder
het Sovjetbewind. Over het algemeen is hierover in het Westen weinig bekend. Het
is dan ook de verdienste van beide auteurs deze landen te hebben onderzocht in hun
verhouding tot de Sovjet-Unie. De manier waarop ze dat doen, is interessant: een
mengeling van journalistiek op hoog niveau met een degelijke wetenschappelijke
uiteenzetting.
A. van Peteghem

Beloff, Max, Neue Dimensionen der Aussenpolitik. - Verlag Wirtschaft
und Politik, Köln, 319 pp.
Een massa geschriften werd reeds gewijd aan de studie van de internationale
betrekkingen als historisch gegeven. Te weinig echter werd de wisselwerking
onderzocht tussen het regeringssysteem en de administratie enerzijds en het feitelijk
gebeuren op het diplomatieke en buitenlands-politieke vlak anderzijds. Max Beloff
van Oxford, waar hij de politieke wetenschappen en administratie doceert, heeft zulk
een onderzoek aan Groot-Brittannië gewijd. Hij behandelt de reactie van het Engelse
regeringssysteem tegenover de Nato en de Europese instellingen, van 1947 tot 1959.
Het is een zware studie geworden die kan beschouwd worden als een werkelijke
Fundgrube.
A. Van Peteghem

Varia
Sutherland, E.H., Le Voleur professionel. - Ed. Spes, Paris, 1963, 163 pp.,
NF. 10,50.
Een Franse vertaling wordt ons hier aangeboden van een sociologische studie, juist
vóór de tweede wereldoorlog verschenen in de U.S.A., omtrent het dievenberoep.
Twee derde van het boek is een beoefenaar van dit niet alledaagse beroep aan het
woord: hij vertelt ons over de technische aspecten van zijn vak, over zijn arbeidsmilieu
(dievenbenden), zijn arbeidsveld, de specialisaties, de tussenpersonen; verder heel
wat interessante gegevens over de psychologie van de dief: zijn houding t.a.v. de
maatschappij en t.a.v. zijn collega's, zijn privé leven.
F. Van Neste

Die Zurechnungsfähigkeit bei Sittlichkeitsstraftätern. Aus den Vorträgen
gehalten auf dem 7. Kongresz der Deutschen Gesellschaft für
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Sexualforschung vom 12. bis 14. Juni 1962 in Hamburg. - Ferdinand Enke
Verlag, Stuttgart, 1963, 64 pp., D.M. 15.80.
Na behandeling van het juridische ziektebegrip (door Prof. dr. R. Lange), ziekelijke
sexuele gedragingen (door Prof. dr. H. Bürger-Prinz en dr. W. Rasch) en homosexuele
houdingsanomalieën en perversies (door dr. H. Giese), volgt de weergave van een
discussie, eveneens gevoerd door juristen en psychiaters. De hier aan het woord
zijnde coryfeeën staan met hun naam en ervaring borg voor de hoge kwaliteit van
het in deze brochure gebodene. Zeker ook voor nederlandse belangstellenden terzake
de toerekeningsvatbaarheid zijn deze beschouwingen de moeite van bestudering
waard, temeer omdat het duitse strafrecht vele vergelijkingsmogelijkheden met het
strafrecht ten onzent biedt. Bovendien is de gemaakte onderscheiding
ziekte-ziekelijkheid in nederlandse kringen vaker onderwerp van gesprek geweest.
J.J.C. Marlet

Knebel, Hans-Joachim, Soziologische Strukturwandlungen im modernen
Tourismus. - Ferdinand Enke Verlag Stuttgart, 1960, 178 s. kartoniert.
D.M. 20.
De tijdens de laatste decennia toegenomen welvaart, de sociale vooruitgang en de
veranderde opvatting over de besteding van het inkomen, hebben in belangrijke mate
bijgedragen tot een gecommercialiseerde vacantie-industrie. Deze ontwikkeling
wordt door Knebel getypeerd als een groei vanuit het ‘innen-geleitet Tourismus’
naar het ‘auszen geleitet Tourismus’. Op uitvoerige wijze schetst de auteur de opkomst
van het burgerlijk trekken naar Kur- en Badplaatsen van de beter gesitueerde
plattelanders. Vervolgens gaat hij in op de ontwikkeling van verkeer, hotellerie etc.
Het moderne tourisme is volgens schr., zeer terecht, op gang gekomen vanuit de
geïndustrialiseerde steden. ‘Tourist zu sein, ist eine typische Verhaltensform des
Gröszstädters geworden’ (p. 86). De motieven welke ten grondslag liggen aan de
industrialisering van het tourisme worden door schr. niet voldoende gereleveerd en
te simpel gezien (pp. 87-99). Knebels werk legt
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vooral de nadruk op de structuur-wijzigingen van het tourisme; in dit perspectief
stelt hij ook de hedendaagse vraagstukken van sociaal-psychologische, economische
en ecologische aard aan de orde. Het tourisme heeft zich volgens schr. ontwikkeld
van: gezinsreisje tot een meer individuele vacantiebesteding; van gezellig vertoeven
onder vreemden, tot het onpersoonlijk tourist zijn; van uitstapjes in groepsverband
naar massale tochten met grote reisondernemingen; van woon- naar verkeers-tourisme.
De deelname aan het tourisme wordt niet meer bepaald door afkomst en sociale
klasse, maar door de koopkracht. Ging men vroeger meer op goed geluk op vacantie
en bracht men deze tijd door naar persoonlijke keuze, tegenwoordig wordt de vacantie
van de tourist geheel geprogrameerd en onderwerpt hij zich aan de dictatuur van de
mode-vacantieplaatsen. De hedendaagse tourist ziet de wereld niet meer als ruimte,
maar als museum (p. 101-155). Behalve de vraagstukken welke voortvloeien uit de
kwalitatieve veranderingen, die het tourisme onderging. - men denke b.v. aan de
gewijzigde sociale samenstelling van de groepstouristen en aan het ontstaan van
nieuwe vormen van tourisme - heeft men bovendien te maken met de gevolgen van
een snelle kwantitatieve toename van het aan tourisme deelnemend publiek. Om de
veranderde relaties van de tourist met de plaatselijke bevolking te typeren gebruikt
schr. het begrippen-apparaat van Leopold v. Wiesen. Wanneer schr. het ideaal-type
beschrijft van de hedendaagse tourist, stelt hij vast, dat dit type - gewoonlijk de
vereenzaamde stedeling - niet gesteld is op allerlei contacten met vreemden onder
de vacantie; geheel anders liggen deze verhoudingen wanneer mensen op stap gaan
met een reisgezelschap of touringcar naar het buitenland. Bij deze groep ontmoet
men een sterk ‘affektuelles Sich zusammenschliessen’ (p. 105). Het boek van Knebel
verdient aanbeveling voor al diegenen, die een grondige studie willen maken van
het steeds omvangrijker wordend sociale verschijnsel: het tourisme.
G.J. Deelen

Bellefroid, J.H.P., Wetboeken en Rechtstaal, verz. en ingel. door R. Victor
(Vlaamse Rechtskundige Bibliotheek). - N.V. Die Keure, Brugge, 1962,
202 pp.
Deze uitgave is bedoeld ‘als een daad van piëteit aan de nagedachtenis van deze
vooraanstaande rechtsgeleerde’, zo schrijft professor Victor in de Inleiding, ‘die zich
de grootste opofferingen heeft getroost om het Vlaamse volk Nederlandstalige
wetboeken te bezorgen en die, reeds zeventig jaar geleden, heel alleen de taak heeft
opgevat, die thans tot definitieve resultaten heeft geleid.’ De opstellen handelen over
vertaling van wetboeken, vervlaamsing van het gerecht, Nederlandse rechtstaal in
Vlaanderen, en staaltjes van taalonkruid in de rechtstaal.
F. Van Neste

Vogelsang, R., Die mathematische Theorie der Spiele. - Dümmler Verlag,
Bonn, 1963, 254 pp., 43 ill., 1 pl., geb. D.M. 10.60.
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Wie zich wenst in te wijden in de mathematische theorie van het spel zal in dit boek
een klare, eenvoudige en technisch volwaardige inleiding vinden. De auteur behandelt
niet slechts de verschillende kansspelen, de kaart- en schaakspelen, de
voetbalprognostieken en dgl., maar geeft tevens een technische uiteenzetting van de
speltehorie van J. von Neumann, en besluit met aanduidingen over elektronische
rekenmachines, schaakautomaten, cybernetika en operationele research. Het boek is
zeer het lezen waard. Meer en meer wordt de moderne beschaving door ‘berekening’
geleid. Sommigen zien dit als een bedreiging van de mens en de menselijke waarden;
zij vluchten in een subjectivisme zonder werkelijkheidszin. Terecht wijst de auteur
in zijn besluit op de verantwoordelijkheid van de wetenschap: in laatste instantie
moet de ‘berekening’ dienstbaar gemaakt worden aan de menselijke waarden.
H. Somers

Flemming, Willi, Ernst Barlach. Weses und Werk. - Francke Verlag, Bern,
1958. (Sammlung Dolp Bd 88), 255 pp., S. Fr. 9.80.
Met alle facetten van de graficus-prozaïst-beeldhouwer-dramaturg (1870-1938) houdt
S., een der hardnekkigste propagandisten van deze belangrijke auteur, zich bezig:
zowel met produktie en kwaliteit als met persoonlijkheid en wereldbeschouwing, tot
taalbeheersing toe. Storend is daarbij alleen S.'s sterk abstraherende stijl, al doet deze
uiteraard niets af aan de ernst en de waarde van zijn uiteenzetting en interpretatie,
maar daardoor is dit boek minder een leidraad voor belangstellenden dan een
handleiding voor kenners geworden. Hopelijk neemt daarmee het aantal van deze
laatsten toe.
C. Tindemans
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Hier hielt die Welt den Atem an. Hrsg. von Louis S. Snyder und Richard
B. Morris. - Deutscher Taschenbuch Verlag, München (DTV Dokumente
55), 1962, 195 pp., D.M. 2.50.
Een bloemlexing uit A Treasure of Great Reporting, een keur journalistieke
ooggetuigen-verslagen, vanaf een heksenverbranding in 1587, uit de Fuggerzeitungen,
tot Gagarins kosmische vlucht, over de Parijse Commune, de aardbeving van San
Francisco (Jack London), de Spaanse burgeroorlog (Hemingway), de mislukte
Hongaarse opstand, enz.
A. Deblaere

Schwencke, Johan, Het exlibris in Duitsland. - Wereld-bibliotheek,
Amsterdam-Antwerpen, 1963, 61 pp., geïll., f 6,90.
Met dit werk over het exlibris in Duitsland heeft deze bekwame kenner van het
boekwerk zijn indrukwekkende lijst van publikaties over dit onderwerp nog uitgebreid.
Vroeger reeds verschenen er van hem uitstekende, goed gedocumenteerde en
geïllustreerde beschouwingen over het exlibris in onze nabuurlanden; alleen ontbrak
tot nu toe nog een overzicht van het exlibris in Duitsland. Dit laatste-verschenen deel
vervult ons verlangen. Het bezit al de kwaliteiten van de voorgaande leden: een
zakelijke, deskundige tekst, waaruit oprechte liefde spreekt voor deze interessante
uiting van de grafische kunst, vele goede illustraties en smaakvol drukwerk. De
vrienden van het schone boek zijn met dit werk zeer gediend.
C. de Groot

Braddon, Russell, Joan Sutherland. - De Fontein, Utrecht, 244 pp.
Wanneer men het levensverhaal leest van Joan Sutherland, dan moet men
onwillekeurig denken aan Andersens sprookje van het lelijke jonge eendje. Ook hier
werd een sprookje werkelijkheid. Een klein meisje, door de natuur niet bepaald
gezegend met lichamelijke schoonheid en gezondheid, maar wel in het bezit van een
kostbare stem, wordt door moedig volhouden en vaak heldhaftige inspanning een
van de grootste operazangeressen van de moderne tijd. De Italianen, die bepaald wel
prachtige stemmen gewend zijn en die kritisch staan tegenover alles, wat op dit terrein
niet-Italiaans is, noemden Joan Sutherland ‘La Stupenda’. Deze bijnaam dankte zij
vooral aan de prachtige vertolking van de titelrol in ‘Lucia di Lammermoor’. Joan
Sutherland heeft een fraaie carrière gemaakt, maar zoals ieder waarlijk groot
kunstenaar heeft zij daarvoor gewerkt en geleden. Over haar moeilijkheden en
triomfen vertelt op boeiende wijze Russell Braddon, die twee jaar met haar meegereisd
is over de hele wereld, om daarna een verantwoord verhaal over Joans leven te kunnen
schrijven. Dat hij hierin geslaagd is zal de lezer kunnen bevestigen, wanneer hij dit
nobele werk heeft gelezen.
C. de Groot
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Internationale Spectator en Oost-Europa-Instituut.
Het Oost-Europa-Instituut van de Amsterdamse Gemeente-universiteit is een van de
zeldzame instellingen in Nederland, die werkelijk serieus het feitenmateriaal over
Oost-Europa schiften en bestuderen. Het is daarom verheugend, dat er een fusie is
ontstaan tussen dit instituut en de redactie van de Internationale Spectator, tijdschrift
voor internationale politiek. De sporadische samenwerking welke tot nu toe bestond,
is op het ogenblik geïnstitutioneerd. Het Oost-Europa-Instituut zal voortaan jaarlijks
vier afleveringen van de Internationale Spectator gaan verzorgen. Op deze vier
afleveringen kan men een apart abonnement nemen voor de prijs van f 8, - per jaar.
Het eerste nummer van deze nieuwe serie bevat twee buitengewoon interessante
bijdragen. Drs. H.L. Verhaar schreef een uitvoerig, gedocumenteerd artikel over de
geschiedschrijving in de Sowjet-Unie. Drs. M.J. Broekmeyer behandelt de
problematiek van de huidige Russische intelligentsia en de problemen, waarvoor de
kunstenaars in de Sowjet-Unie zich momenteel gesteld zien. Deze start heeft bij ons
de beste verwachtingen gewekt. Reden waarom wij eenieder die enigszins op de
hoogte wil blijven van de gebeurtenissen in Oost-Europa, dit tijdschrift van harte
aanbevelen.
L. van Vlijmen

Schaffran, Emmerich, Wien, die Stadt der Musik. - Urs Graf-Verlag,
Olten, 1963, 120 pp., D.M. 47.
Dit nieuwe boek in de serie Stätten des Geistes, waarin o.a. Siena, Athos, Sinai,
Chartres verschenen, is het laatste werk van Prof. Emmerich Schaffran. Hij gaat er
van uit, dat het culturele karakter van Wenen gevormd werd tussen de Barok en de
eerste helft van de negentiende eeuw. Schr. toont aan, wat iedereen van horen zeggen
weet, dat de stad Wenen, hoe ver men ook teruggaat in haar geschiedenis,
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steeds ‘randvoll erfüllt war von Musik’. Muziek is een levenselement geworden voor
Wenen, waarbij het opmerkelijk is dat het volkslied en populaire
gelegenheidscomposities zo'n belangrijke rol hebben gespeeld. Vanzelfsprekend
krijgt de weense muziekklassiek, reeds beginnend met J.J. Fux en onder patronage
van het hof steeds in bloei toenemend tot na Schubert, een uitvoerige bespreking.
De tweede periode, na 1870, met Brahms, Bruckner en Hugo Wolf, wordt niet meer
behandeld. Aan dit voortreffelijke boek, dat zeer gedistingeerd geïllustreerd is, werd
een grammofoonplaatje toegevoegd, waarop we aan de ene kant twee sonates
aantreffen van Marc Antonio Cesti uit de opera Il pomo d'oro en aan de andere kant
een Ouverture, Rigadon en Bouré van Johann Joseph Fux. Voor muziekliefhebbers
een rijk bezit.
A. Goofs

Jaffé, H.L.C., De Schilderkunst van de 20e eeuw. - Meulenhoff,
Amsterdam, 1963, 176 pp., geïll.
Het was voor Jaffé in veel opzichten moeilijk om uit de talrijke moderne stromingen
in de kunst een juiste en verantwoorde keuze te doen. Inderdaad zijn sommige
moderne kunstenaars al tot de ‘klassieken’ te rekenen, maar heel veel is nog niet op
zijn werkelijke waarde en betekenis te schatten. Hier moest een keuze gedaan worden,
die gemakkelijk aanvechtbaar is, daar zij door persoonlijke voorkeur sterk wordt
beïnvloed. Toch menen wij, dat Jaffé met zijn keuze een aanvaardbaar beeld en een
goede indruk heeft gegeven van de huidige stand van zaken in de kunstwereld. Hij
heeft ook aandacht besteed aan de Nederlandse bijdrage tot de moderne kunst.
Hierover zijn wij oprecht verheugd. Het boekje is prachtig uitgegeven. Vele en goede
illustraties maken het volledige werk en iedere deel van deze serie afzonderlijk tot
een begerenswaardig bezit.
C. de Groot

Kleines Hörspielbuch. Hrg. G. Rentzsch. - Henschelverlag, Berlin (-Ost),
1960, 173 pp., D.M. 5,50.
In tegenstelling tot de belangrijke prestaties van bijv. Polen en Joegoslavië, dwingt
men in de DDR (geschoold als men is door het voorbeeld van nazi-Duitsland) de
hoorspelauteurs tot het negeren van wat precies het hoorspel tot een strikt eigen genre
maakt: het beroep op de individuele luisteraar. Natuurlijk bestaan er argumenten om
deze houding te begrijpen, maar ondertussen is dan toch duidelijk dat de opgenomen
exempla ofwel plompe propaganda bevatten, ofwel situatieschildering in een
voldoende verre tijd en plaats. De volumineuze inleiding beperkt zich veilig tot
radiotechnische karakteristiekjes, al stel je af en toe toch polemische ondertonen vast
die op een gezonder besef wijzen dan de nuchtere voorschriften toelaten uit te drukken.
C. Tindemans
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Vier Hörspiele. Hrsg. O. Döpke. - Verlag B.C. Heye und Co, Bremen,
1961, 244 pp.
Uitgaande van het individuele levenslot, dient elk van deze vier luisterspelen als
exemplum voor de collectieve schuld. W. Schnurre (Die Gläsernen) behandelt het
schuldgevoel van een Duitser die niet door onverschilligheid of haat maar door
miskenning van de eigenlijke situatie meehielp aan de uitroeiing van de Joden. R.
Schroers (Auswahl der Opfer) plaatst een priester in een KZ voor de
verantwoordelijkheid, zelf de dagelijkse lijst van slachtoffers aan te duiden. G.
Wehner (Offene Rechnung) brengt de uiteindelijke uitspraak tussen een man die
opportunistisch de levenskansen waarnam en hem die daarvan de weerslag opving.
R. Hey (Jeden Abend Kammermusik) situeert een achtbare familie solidair tegenover
de misdaad van een hunner. Allen leggen ze meer nadruk op inhoud dan op vorm,
die slechts functioneel wordt gezien.
C. Tindemans

Geissler, Christian, Schlachtvieh. Ein Fernsehspiel. - Claassen Verlag,
Hamburg, 1963, 91 pp., DM 4.80.
Formeel-technisch weifelt dit TV-spel tussen commentaar-bij-plaatjes en duidelijke
allegorie. Het behandelt het onbehagen van de Duitse jeugd die zelfgenoegzaamheid
waarneemt bij hen die ze verantwoordelijk acht voor de huidige wereldonrust. Korte
nerveuze scènes, met suggestieve tekst, zijn helaas gevuld met typologische karakters,
waardoor de ernst van de motieven in het gedrang komt. Toch zet zich de kritische
instelling van S. ook in beelden door.
C. Tindemans

Experimental Drama. Ed. W. Armstrong. - G. Bell and Sons, London,
1963, 223 pp., 16/-.
Een balans van een reeks lezingen (University of London), die minder de crea-
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tieve potentie van het hedendaagse Britse drama reflecteert dan de privé-opinie van
de voordrachtgevers. Enkele opstellen zijn pijnlijk oppervlakkig, maar gelukkig zijn
er ook G. Bullough (over C. Fry), M. Esslin (over S. Beckett en H. Pinter) en L.
Kitchin (over J. Osborne), als compensatie. Met ‘experiment’ wordt terecht alleen
de organische groei bedoeld, en het fenomeen wordt uit verschillende hoeken bekeken,
zodat overeenstemming uitgesloten is. Meer verkenning dan besluit.
C. Tindemans

Brecht, Bertolt, Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny, 96 pp.;
Hildesheimer, Wolfgang, Vergebliche Aufzeichnungen. Nachtstück, 123
pp.; Strindberg, August, Ein Traumspiel, 104 pp.; Szondi, Peter, Theorie
des modernen Dramas, 169 pp. - Suhrkamp Verlag, Frankfurt. (Edition
Suhrkamp nr. 21, 23, 25 und 27), 1963, D.M. 3. - elk.
Eerste uitgaven en herdrukken overlappen elkaar in deze populariserende serie van
belangrijke publikaties. Brechts uithollende anti-operatekst wordt aangevuld met de
voor zijn theatertheorie zeer gewichtige notities. Hildesheimer, consequent absurdist,
beeldt zijn metafysische nihilisme uit in vitaal-realistische situaties. Strindbergs tekst
wordt bezorgd door de veelbelovende Peter Weiss in een toch nog te extatische versie.
Szondi heeft de eerste druk (1956) van zijn Hegeliaans schema nauwelijks gewijzigd.
Hij zweert bij de vorm en niet bij de inhoud, maar zijn studie is niet meer weg te
cijferen uit de hedendaagse dramatheoretische opstellen.
C. Tindemans

Soubeyran, Jean, Die wortlose Sprache. Lehrbuch der Pantomime. Erhard Friedrich Verlag, Velber/Hannover (Reihe Theater heute 4), 1963,
99 pp., 30 ill., D.M. 11.80.
Deze Franse Decroux-leerling, (mime-docent bij Felsenstein in Oost-Berlijn) heeft
het allereerste moderne handboek voor pantomime opgesteld. Zakelijk, informatief,
maakt het toch duidelijk hoe en waar de zuiver lichamelijke beweging overslaat in
artistieke expressie. Geen boek om te doorbladeren maar om toe te passen. Techniek
der verbeelding door het lichaam en imaginair realisme vormen het uitsluitend
pragmatische recept, nog aantrekkelijker door de simpele illustraties. Gefilosofeer
over zin en inhoud versmaadt S. en als practicus veronachtzaamt hij ‘le mime pur’.
Het boek is nog niet in het Frans verschenen.
C. Tindemans

Ruehle, Jürgen, Theater und Revolution. - Deutscher Taschenbuch Verlag,
München, 1963, 208 pp., D.M. 2.50

Streven. Jaargang 17

Deze herdruk van Das gefesselte Theater (1957) heeft de twee belangrijke delen over
het Russische en het Duitse revolutietheater van deze eeuw bewaard, hoewel
aanzienlijk aangevuld met ondertussen vrijgekomen informatie (b.v. over Meyerhold).
In plaats van het hoofdstuk over de drama- en cultuurpolitiek onder Stalin, heeft S.
een schets van het huidige Sovjettheater ontworpen, die wegens beperktheid,
onvolledigheid en vluchtigheid onvoldoende blijft.
C. Tindemans

Hunningher, Dr. B., Kruistocht op Broadway. - Bert Bakker/Daamen
N.V., Den Haag, 1963, 160 pp., f 6,90.
Deze Nederlandse professor (Columbia University) plaatst, na een vlugge analyse
van het wonderlijke feit, dat ondanks Broadway, toch nog waardevolle dramatiek in
de V.S. mogelijk is, een epigrammatische vlag boven elk der vijf kapittels (over E.
O'Neill, M. Anderson, T. Wilder, T. Williams en A. Miller). Maar hij slaagt er in de
allusie op te goedkope titulatuur te ontgaan en geeft een zeer persoonlijke, grondige
en voorbeeldige synthese. Hij gaat uit van de tekst, tracht niemand in een bewuste
school onder te brengen, zoekt naar constanten of naar een te verwachten evolutie
en is bijgevolg in staat de zichzelf explorerende auteur uit de theaterillusie te halen.
De kapittels over Williams (ergernis als menselijke plicht) en Miller (vrijheid van
geweten als levensopdracht) zijn naar mijn gevoel uit de internationale bibliografie
over deze twee auteurs niet meer weg te denken.
C. Tindemans

Meister der deutschen Kritiek II. 1830-1890. Von Börne zu Fontane. Deutscher Taschenbuch Verlag, München, 1963, 330 pp., D.M. 3.60.
G.F. Hering blijft als uitgever in dit 2e deeltje zijn methode trouw: hij illustreert de
grote traditie met prettige opgravertjes. Het werk getuigt van inzicht, historische kijk
en goede smaak.
C. Tindemans
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De boeken van het Oude Testament, deel II, boek II: Numeri, uit de
grondtekst vertaald en uitgelegd door Dr. A. Drubbel M.S.C. - J.J. Romen
& Zn., Roermond/Maaseik, 1963, 172 pp.
Deze commentaar is een betrouwbare gids, welke ons dit Pentateuchboek meer
toegankelijk maakt. De vertaling is nauwkeurig en de aantekeningen verschaffen
zeer veel positieve gegevens. Nu de algemene inleiding op de Pentateuch en de
Iraëlische wetgeving nog niet verschenen is, zouden velen wellicht een beknopte
samenvatting van de religieuze tradities waaruit dit boek is gegroeid, op prijs gesteld
hebben, en vooral van hun onderlinge relatie speciaal in Numeri. Ook zou het ten
goede komen aan het verstaan van dit boek, indien de inleiding iets meer vermeldde
over de heilshistorische zin van de volkstellingen en al die andere getallen welke dit
geschrift kenmerken. Een van de grote ideeën: de groeiende band tussen de stammen,
welke voert tot een organisch geheel als Volk Gods, met de Levieten als belichaming
van de onderlinge religieuze verbondenheid, komt nu mogelijk te weinig naar voren.
Het is een verbinding tussen twee tijdperken. In de commentaar staat schr. op het
gezonde standpunt, dat men de oudheid en oorspronkelijkheid der gegevens moet
veronderstellen, tenzij duidelijk anders blijkt. Hier en daar verwijst hij dan ook naar
jongere elementen, maar m.i. te ongaarne en meer als een noodzakelijke concessie.
Zo bijv. waar het gaat om het onderscheid tussen priesters en levieten, (de kwestie
van event. contacten met Ezech. wordt niet aangeraakt), verder wat betreft de
leeftijdsgrens van de levieten (4, 3; 8, 24) en zo ook in 10, 29 vv. en hfdst. 16. De
positieve kant van de bronnen-scheiding komt te weinig naar voren, n.l. het inzicht
in de voortschrijdende begrippen van heiligheid en recht. Zo ook klinken de noten
bij 2, 1-34 (blz. 18-19) en 3, 1-4, 49 (blz. 21) sterk apologetisch. Afgezien van de
aanwezigheid ervan in dit geval, is ‘idealisatie’ niet iets dat geëxcuseerd hoeft te
worden, maar waarvan de zin moet worden verklaard. Soms moeten wij het juist van
‘idealisering’ hebben, omdat daardoor zo goed de realiteit getroffen wordt. Inderdaad
gaat het ons om historische feiten, maar in hun verticale en horizontale relaties, n.l.
hun betekenis als handelen Gods en hun wezenlijke band met een latere gestalte en
verwezenlijking. Een ontdekken van historisch perspectief en het niet louter
interpreteren van sommige gegevens als een momentele doorsnede kan ons beter
doen zien hoe Israël één groot wonderwerk van God is in groei. In de uitleg van de
Balaam-geschiedenis komt het literaire genre m.i. te weinig tot zijn recht. De uitleg
omtrent het spreken van de ezel is niet erg verhelderend en raakt ook, naar mijn
mening, de eigenlijke kwestie niet. Niet het historische gedrag van de ezelin is hier
belangrijk, maar datgene wat de hagiograaf met dit literair procédé wilde uitdrukken.
In de noot bij 22, 22 (blz. 114) is de opmerking, dat de hagiograaf de tekst gewijzigd
zou hebben indien hij een tegenspraak had gezien, vrij discutabel in het licht van
andere Schriftplaatsen o.a. in Genesis. Deze opmerkingen nemen niet weg, dat schr.
ons een vertaling en commentaar heeft geschonken, welke zeer geapprecieerd zullen
worden. De moeilijkheden van deze taak en de positieve bijdragen welke erin zijn
opgesloten, mogen wij niet onderschatten.
H. Suasso
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Cerfaux, L., Le Chrétien dans la théologie paulinienne, Les éditions du
Cerf, Paris, 1962 (Lectio Divina 33), 539 pp., 25.50 N.Fr.
Ofschoon aangeboden als een gelegenheidswerk (Concilie, herdenking komst van
Paulus naar Rome), is deze doorwrochte, zonder controverse geschreven studie de
bekroning van heel het exegetisch- en theologisch denken van prof. Cerfaux. Zonder
de moeilijkheden uit de weg te gaan, behandelt schrijver steeds vanuit de tekst zelf,
nooit met een oplossing a priori, alle problemen rondom de ‘theologie’ van St. Paulus
met het verlangen om in oecumenische openheid de overeenkomst van methode en
de bewonderenswaardige basis van het gemeenschappelijk geloof te kenmerken.
Vandaar de grote aandacht geschonken aan het reeds aanwezig bezit der gaven en
aan de rechtvaardiging. De vakexegeten kunnen de zuiver geformuleerde argumenten
voor de uitleg van Paulus' genuanceerde, sobere en steeds groeiende exegese zelf
afwegen (uitgebreide bibliografie bij elke paragraaf). Doch door zijn helderheid,
eenvoudige stijl en streng didactische methode (inleidingen, samenvattingen van
paragrafen en hoofdstukken, indelingen en onderverdelingen, algemene synthese) is
dit werk voor theologanten en ontwikkelde leken een bekwame en enthousiaste gids
voor hun
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exegetische en theologische studies van St. Paulus' brieven. Met deze doelstelling
voor ogen is er van overdreven schematisering geen sprake. Alleen een volledige
beheersing van stof, taal en stijl was in staat deze overvloedige oogst voor ‘studenten’
toegankelijk te maken; de verrijking is wonderbaar. Het is moeilijk deze rijkdom tot
uitdrukking te brengen: de doelstellingen lopen door elkander, de thema's zijn
overvloedig. Schr. geeft een volledig ‘commentaar’, tevens een inzicht in geheel de
opvatting van Paulus, strikt exegetisch benaderd, doch vooral beluisterd als het eerste
hartkloppen van de ‘theologie’. Door zijn profetische roeping (voltooiing van de taak
van de Dienaar van Jahweh) speelt Paulus in deze ‘aanpassing’ een grote rol. De
volle grootheid van zijn persoonlijkheid toont Paulus door de vrijheid der heidenen
veilig te stellen tegenover de Wet, de rijkdom der Openbaring aan de griekse wereld
bekend te maken en te doen aanvaarden (vandaar nadruk op zijn roeping, vorming
en ontwikkeling, contact met de apostolische traditie, persoonlijke overpeinzing,
contact met de griekse wijsheid en vooral met de mysterie-godsdiensten van
Klein-Azië). Scherp wordt ook Paulus getekend als mysticus (de Christus-mystiek
of beter de apostolische mystiek). En toch vormen al deze beschouwingen niet de
kern van het werk. Wat deze elementen overkoepelt is de bepaling van de status van
de christen tegenover de Verkondiging, en dit in het kader van de ontwikkeling van
Paulus' ideeën zelf, zoals deze naar voren komt 1) in de brieven aan de Tes. (tweede
reis, 52): eschatologie, vertrouwen, geloof; 2), in de grote brieven (Gal.; 1-2 Kor.
(56/57); Rom. (57)): nieuw tijdperk, het christelijk heden (eschatologie réalisée),
waarin de christen deelneemt aan de Geest, in Christus leeft en gerechtvaardigd wordt
door de gave van God. Hier ligt het leeuwenaandeel van het werk; 3) tenslotte in de
gevangenschapsbrieven (Ef. Col.), waar de verkondiging van de Blijde Boodschap
heeft plaats gemaakt voor de idee van het Geheim, het eeuwige en verborgen
Raadsbesluit van God omtrent Christus en de Kerk. Deze diepere kennis, welke de
christen reeds nu moet kenmerken, wordt door schr. ‘epignose’ genoemd ter
onderscheiding van de beginnende theologie (gnose) en van de valse gnose
(gnosticisme). Wilde de uitleg van de ontwikkeling van Paulus' denken zinvol zijn,
dan moest schr. eerst de authenticiteit van de brief aan de Ef. bewijzen. De rechten
van de kritiek eerbiedigend, motiveert schr. op overtuigende wijze zijn keuze voor
de hypothese der echtheid: alleen Paulus was bij machte de theologie der
Verkondiging om te buigen tot de theologie van het Geheim. Wij beseffen hoe
onvolledig en onvolmaakt onze ‘recensie’ is; wij zijn prof. Cerfaux innig dankbaar
vooor ‘de gave’, ons aangeboden. De exegeet wil de apostolische boodschap eerst
en vooral in zijn tijdelijke verworvenheden begrijpen, doch overvloedig zijn hier
ook de raakpunten met de moderne theologie (apostelambt, Kerk, sacramenten,
prediking, gaven, rechtvaardiging, deelname aan Christus, leven in de Geest,
liefdevolle kennis). De grafiek van Paulus' ervaringen kan zich ook in ons christelijk
leven aftekenen; het gaat tenslotte om onze onderwerping aan de kracht der Geheimen
(heilsfeiten), welke wij in geloof aanvaarden.
Olaf Hendriks

Pockets
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Aula-boeken. - Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1963.
COLMJON, Gerben: De Beweging van Tachtig. - Colmjon beweegt zich met
volharding in de marge van de officiële Nederlandse-literatuurhistorie. Deze
pocket-editie is de derde, bijgewerkte uitgave van zijn werk over de vernieuwing
van onze letteren in het laatste kwart der 19de eeuw. ‘Want uit bewondering en liefde
voor de Tachtigers, voor de echte Tachtigers, die toenam door reeds nu een
vijfenveertig jaar lange bestudering van hun werk en al wat er over gepubliceerd
werd, is dit boek ontstaan’ (p. 47). Aan zijn belezenheid in deze materie is niet de
minste twijfel mogelijk. - pijnlijk mist men een register in deze overvloed! -, evenmin
als aan zijn persoonlijke betrokkenheid bij het onderwerp, want die blijkt al te
duidelijk uit de polemische stijl van zijn geschrift. Colmjon gunt zich alle moeite
om aan te tonen, hoe weinig origineel, want afhankelijk van het buitenland, onze
revolutionaire vernieuwers rond de Nieuwe Gids waren. Men kan waardering hebben
voor dit boek, voorzover het de aandacht prikkelt door zijn levendige randversiering
bij de bezadigder letterkundehandboeken; naast vernieuwing van gezichtspunt heeft
Colmjons subjectiviteit t.a.v. een stof als deze voor de minder

Streven. Jaargang 17

303
bewogen lezer echter ook een gevoel van onbehagen tot gevolg. Wie te veel wil
bewijzen, bewijst zichzelf een slechte dienst, want op zeker moment gelooft de lezer
het dan wel.
F. van Tartwijk

Roest, Ir. J.F., Algemene Scheikunde.
Een degelijk en helder overzicht van de scheikunde. Het is bedoeld voor lezers, die
een middelbare school achter de rug hebben. Zij zullen er weinig nieuwe feitenkennis
opdoen, maar wel een betere kijk op wat die feitenkennis tot wetenschap maakt.

Salamanderreeks
Schnitzler, Arthur, Spelen in de morgenschemer. - Querido, Amsterdam,
1963, 156 pp.
Een officier wint een fortuin aan de speeltafel, mist de laatste trein en blijkt bij het
ochtendgloren een fortuin meer dan het gewonnene te hebben verloren. Omdat hij
binnen de gestelde termijn zijn speelschuld niet kan betalen, pleegt hij zelfmoord,
zoals de code van zijn militaire stand gebiedt, waarna zijn oom het verschuldigde
bedrag komt aanbieden. - Dit verhaal, waarin dé en hèt fortuin samenspelen, is
doordrenkt van de sfeer van het Oostenrijkse fin de siècle, luchtig en noodlottig
beide; voor wie van het genre houdt, is het zeer onderhoudende lectuur.
F. v. Tartwijk

Wijsmuller-Meijer, Truus, Geen tijd voor tranen. - Querido, Amsterdam,
1963, 189 pp.
In de afschuwelijke tweede wereldoorlog, die zoveel leed bracht over onschuldigen,
zijn ook vele mensen vaak tot ware helden uitgegroeid. Zo iemand was ook Truus
Wijsmuller-Meijer, die onverschrokken, met veel tact, maar vaak ook met veel
gezonde slimheid duizenden, kinderen vooral, heeft gered van de dood door
opzettelijke vernietiging. Het boek geeft een eenvoudig, onopgesmukt verhaal van
haar werk, waarin geen tijd was voor tranen. Haar verhaal werd te boek gesteld door
L.C. Vrooland, die het tot een boeiend geheel componeerde.
C. de Groot

Huizinga, Leonard, ‘Adriaan en Olivier’ en ‘Adriaan contra Olivier’. Querido, Amsterdam, 3e druk.
Een aanbeveling schrijven voor Huizinga's ‘tweeling’: is het niet geheel overbodig?
A. en O. hebben zulk een bekendheid gekregen, dat alleen het noemen van hun naam
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een glimlach oproept. Het is en blijft een genoegen met deze kolderieke scheppingen
van Huizinga mee te gaan in een reeks van dwaze avonturen en te belanden in
allerzotste situaties. Naast het speelse element ontbreekt het satyrische evenmin. De
auteur weet er kostelijke staaltjes van te geven. De meest geslaagde lijkt mij de
‘Klatergroep’-episode; (dl. II) waarin het hedendaagse recensentenjargon er stevig
doorgehaald wordt. Aan ‘Adriaan en Olivier’ (en omgekeerd) wens ik het beste
succes toe. Met speelse en luchtige lectuur in zulk een frisse en vlotte taal zijn wij
in ons land niet verwend.
Joh. Heesterbeek

Steinbeck, John, Wees maar eens koning. - Querido, Amsterdam, 1963,
158 pp.
John Steinbeck is een veelzijdig talent. In dit geestige verhaal, dat zich afspeelt in
het hedendaagse Frankrijk, met zijn talrijke kabinetswisselingen, laat hij op een
fantastische manier de oude koningsmacht herstellen. Dit moet een einde maken aan
de verwarde situatie, ontstaan door de jongste crisis, maar ook dit middel mislukt.
Waarom en hoe vertelt ons Steinbeck in deze pittige roman. Een boekje, dat men
met veel plezier uitleest en dat naast veel vreugde ook levenswijsheid geeft.
C. de Groot

Markapocket
Kellerer, Hans, Sociale en economische statistiek. - Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 1963, Marka serie nr. 3, 287 pp., f 3,50.
Het Marka-pocketboek voor organisatie en bedrijf zet in snel tempo haar serie voort.
In het derde deeltje behandelt de hoogleraar uit München op inzichtelijke manier de
theorie, de techniek en de toepassing van de statistiek in deze tijd. Het boekje blijkt
vooral bedoeld te zijn voor hen die kennis willen maken met de wereld van de
statistiek. In de inleiding stelt schr., dat de statistiek in eerste instantie geen techniek
is om cijfers te verzamelen en te verwerken, maar vóór alles een wetenschappelijke
methode. Het werk van de statistiek omvat zowel de juiste formulering van problemen,
het verkrijgen van een bepaald basis-materiaal, als wel een vingerwijzing in de
richting van de oplossing der problemen. De statistiek treedt steeds meer op de
voorgrond bij

Streven. Jaargang 17

304
het nemen van belangrijke beslissingen bij de overheid en in het bedrijfsleven. In
het eerste gedeelte, dat handelt over de theorie en de techniek van de statistiek, heeft
schr. een ietwat moeilijke passage ingelast voor de niet al te wiskundig geschoolde
lezer. In het tweede gedeelte behandelt schr. de voor het maatschappelijk leven meest
belangrijke toepassingen van de statistiek. Jammer, dat dit gedeelte zo kort is en door
de vertaler niet werd aangepast naar Nederlandse voorbeelden, hierdoor zou het
boekje aan practisch nut gewonnen hebben. Tenslotte wijst schr. op de gevaren en
misbruiken van de statistiek.
G. Deelen

Prisma Boeken. Utrecht/Antwerpen.
BOUWMEESTER, H., Prisma Schaakboek 4. - Na de theorie met de vele
mogelijkheden der stukken en der talloze combinaties, uiteengezet in de vorige drie
deeltjes, komt dit schaakboek de praktijk laten zien in ‘partijen van wereldkampioenen
en hun rivalen’. Wederom met bibliografie en adreslijst van de KNSB.
FENYO, Eva, Zwerftocht door het heelal. - Serieuze en moeilijke fysica
(relativiteitstheorie, quantenmechanisme en atoomfysica) op een nogal kinderlijke
wijze verteld en met uitgesproken kinderlijke plaatjes geïllustreerd.
ROTH, Arthur, Gezond en fit. - Een arts, die zich specialiseerde in de zorg voor
kinderen en teenagers, heeft dit boekje met vele goede en wijze raadgevingen
samengesteld. Ook voor ouders een handig boekje. Zoals gewoonlijk: angstige
mensen, die hier oplossingen zoeken, zullen er niet uitkomen. Zolang je niet zelf in
de situatie verkeert, dat je een uitweg zoekt, een interessant boekje met veel
wetenswaardigs.
G.A.
NICHOLS, Beverley, Onder eigen dak. Met tekeningen van Rex Whistler. - ‘Typical
english’ in de enigszins romantische, mijmerende vertelling, vol van verstilde humor
over het leven in een landhuis. De tekeningen geven uitstekend de sfeer van het
verhaal weer. Een aangenaam boek.
QUEEN, Ellery, Dood in de schoenen. - Dit is een heruitgave van het spannende
verhaal, dat eerst als ‘Er was eens een oude vrouw’ verschenen is. Een ‘Queen’
behoeft geen nadere aanbeveling.
R.S.
Deutscher Taschenbuch Verlag, München:
BLAIR, Walter, Das grosse Lügengarn. Von Trappern, Schelmen und anderen
Amerikanern. - DTV 65, 1962, 212 pp., D.M. 2.50.
BLIXEN, Tania, Die Träumer und andere seltsame Erzählungen. - DTV 77, 1962,
240 pp., D.M. 2.50.
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LASKER-SCHÜLER, Else, Helles Schlafen - dunkles Wachen. Gedichte.
Ausgewählt von Friedhelm Kemp. - Sonderreihe DTV 1, 1962, 182 pp., D.M. 2.50.
LANGGÄSSER, Elisabeth, Gang durch das Ried. Roman. - DTV 83, 1962, 212
pp., D.M. 2.50.
FRENZEL, H.A. und E., Daten deutscher Dichtung. Chronologischer Abriss der
deutschen Literaturgeschichte. Bd. II: Vom Biedermeier bis zur Gegenwart. - DTV
54, 1962, 313 pp., D.M. 3.60.
Een interessante keuze uit Tall Tale America (1944) van Prof. Blair, Chicago, wegens
het slang soms moeilijk leesbaar in het origineel. Verhalen over de epische en
humoristische typen uit de pioniersfolklore. - Van de grote Deense schrijfster Tania
Blixen (zie Streven, juli 1961, pp. 982-987) zijn hier verzameld: Der Falke, Der
junge Mann mit der Nelke, Die Träumer, Der Unbesiegbaren, Das Traumkind, Der
Dichter. - De Lasker-Schüller-bloemlezing, samengesteld door Friedhelm Kemp die
ook de twee eerste delen van de grote Köseluitgave verzorgd heeft (zie Streven, dec.
1960 en mei 1963). - Opmerkzaamheid verdient de uitgave van Langgässers eerste
roman, Gang durch das Ried, bij ons praktisch onbekend, maar een mijlpaal in de
Duitse letterkunde. De elementen van haar latere ontwikkeling zijn hier reeds
aanwezig, al is de stijl nog obsederende natuurmagie: de mens als bestaan tussen de
roes van panische natuurbeleving en de nog onderbewuste zedelijke roeping die naar
ontwaking dringt. - Frenzels handboek is misschien ‘slechts’ compilatie, doch hoe
nuttig en methodisch! Een jaar-na-jaar-lijst van de grote werken, volgens de datum
van hun verschijning, met een korte nota over ontstaan, inhoud, stijl en techniek. Op
data die een nieuwe beweging inluiden wordt de chronologische orde even
onderbroken voor een korte presentatie van die beweging.
A. Deblaere
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Boeken ingezonden bij de redactie
Bespreking naar mogelijkheid
ANDREW, A.M., Brains and Computers. - George G. Harrap & Co., London,
79 pp., geïll., 10 s.
AUGUSTIN, S., Oeuvres 28, 4e sér.: Traités anti-Donatistes I (Bibliothèque
Augustinienne). - Desclée de Brouwer, Brugge, 1963, 792 pp., geb. F. 450.
Aula boeken. - GEYL, Prof. Dr. P. Van Bilderdijk tot Huizinga. - LEONARD,
S., - De revolutie van de research. - ROEST, Ir. J.F., Algemene Scheikunde.
- Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen.
BEER, Dr. U., Verborgen medeopvoeders van de jeugd. - Pax, Den Haag,
1963, 108 pp., f 5.90.
CHABOD, Fr., Der Europa Gedanke. - W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart,
(Imp. J. Meulenhoff, Amsterdam), 1963, 155 pp., f 5.45.
DELEU, Jozef., Schaduwlopen. - De Doorn, Rekkem B., 1963, 64 pp., f 7.-.
DEMETS, A., Het leven drijft. - Desclée de Brouwer, Brugge, 1963, 3e dr.,
208 pp., F. 135.
DHONDT, Jean, Historie de la Belgique (Que Sais-je, 319). - Presses Univ.
de France, Paris, 1963, 128 pp.
DIEPGEN, P., Frau und Frauenheilkunde in dear Kultur des Mittelalters.
- G. Thieme Verlag, Stuttgart, 1963, VIII-244 pp., ing. DM. 29.
DUYNSTEE, Prof. Dr. W.J.A., Verspreide opstellen. - J.J. Romen & Zn.,
Roermond, 1963, 207 pp., f 12.50.
ELIAS, T., Van Mammoet tot wet. - (Academiareeks). Pax, Den Haag, 1963,
276 pp., f 8.90.
Elsevier pocket. Prof. Dr. J.J.M. TIMMERS, Spiegel van twintig eeuwen. Elsevier, Amsterdam, 1963, 191 pp.
ENDRODY, L., In het licht van de goede Meester. De dienaar Gods A. Petit,
s.j.. Vert. E.P. Goll. - Desclée de Brouwer, Brugge, 1963, 143 pp., platen, F.
50.
GARDI, R., en V. SURBEK, Schwarzes Arkadien. - Orell Füssli Verlag,
Zürich, 1963, 96 pp., en 32 platen. D.M. 17.
GONDA, J., Die Religionen Indiens. - Veda und Alterer Hinduismus, XV-370
pp., f 33.30. - Der Jungere Hinduismus, XIII-366 pp., f 33.30. - W. Kohlhammer
Verlag, Stuttgart. (Imp. J. Meulenhoff, Amsterdam).
GORKUM, P.H. van, Kerk en voorlichting. - J.H. Kok, Kampen, 1963, 159
pp., f 7.90.
GRONON, Rose, De ballade van dona Maria de Alava. - De Clauwaert,
Leuven, 1963, 241 pp., geb. F. 135 (leden: F. 85).
GUARDINI, R., Het gebed des Heren. - Lannoo, Tielt-Den Haag, 1963, 144
pp., F. 80.
GUITTON, J., L'Eglise et les laïcs de Newman à Paul VI. - Desclée de
Brouwer, Brugge, 1963, 200 pp., ing. F. 120.
HAAREN, J. van, Jonge mensen geloven. - Pax, Den Haag, 1963, 105 pp., f
5.90.
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Handbuch der Sozialerziehung, herausg. v. E. Bornemann und G. v.
Mann-Tiechler. Bd. 1: Grundlegung der Sozialerziehung. - Herder, Freiburg,
1963, XV-467 pp.
HENDRIX, J., Levensserum. - Desclée de Brouwer, Brugge, 1963, 294 pp.,
F. 150.
Heraut Serie. Jac. DE ROOY S.J., Onze Vader, - Jac. DE ROOY S.J.,
Gewetensvorming. - Jac. DE ROOY S.J., Gezinsgebed. - DR. J.
DELLEPOORT, Zou ik nog priester worden? - De Heraut, Nijmegen.
HOLLENBERG, Felix, Radierung, Atzkunst und Kupfertiefdruck. - O.
Maier Verlag, Ravensburg, 1963, 120 pp., 40 afb., D.M. 12.80.
HOUTTE, J. van, De mispraktijk in het Gentse. - Interparochiaal Secretariaat,
Gent, 1963, 367 pp., ing. F. 275.
ISACKER, K., De Antwerpse dokwerker 1830-1940. - Nederlandse
Boekhandel, Antwerpen, 1963, 244 pp., ing. F. 120, geb. F. 160.
JOHNSON, U., Het derde boek over Achmin. - H. Nelissen, Bilthoven, 278
pp., f 11.90.
KRETSCHMER, E., Gestalten und Gedanken. - G. Thieme-Verlag, Stuttgart,
1963, VIII-223, DM. 28.
KRIECH, K., Wesentliche Volksmission heute. - Herder, Wien, 1963, 122 pp.
LANGGÄSSER, E., Christelijke literatuur. - H. Nelissen, Bilthoven, 1963,
91 pp., f 4.75.
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LEFEBVRE, G., Les chemins du Ciel. - Desclée de Brouwer, Brugge, 1963,
172 pp., F. 66.
Lehrmaschinen. Herausgegeben von Helmar Frank. - R. Oldenbourg Verlag,
München, 1963, 128 pp., D.M. 10.80.
LOEN, Dr. A.E., Het vooronderstelde. - Boekencentrum, Den Haag, 1963, 88
pp., f 8.90.
LOSSKY, Vladimir, Die mystische Theologie der morgenländischen Kirche.
- Verlag Styria, Graz, 1963, 317 pp., D.M. 19.80.
LOVELL, B., Discovering the Universe. - E. Benn, Ltd., London, 1963, 136
pp., 25 Sh.
Missionarische Kirche, Missionarische Seelsorge. Herausg. von K. Rudolf.
- Herder, Wien, 1963, 180 pp.
Mijn reddend geloof. I: De heilsboodschap, door de EE. ZZ. van O.L. Vr.
van Berchem. - Plantijn, Antwerpen, 1963, 56 pp., geill., F. 20.
PERHAM, M., Bilanz des Kolonialismus. - W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart.
(Imp. J. Meulenhoff, Amsterdam), 1963, 159 pp., f 5.45.
PFLEGER, K., Christlicher Aufschwung. - J. Knecht, Frankfurt, 1963, 271
pp., DM. 13.80.
PIL, W., De grote vriendschap. IIa voor jongens. - Desclée de Brouwer, Brugge,
1963, 175 pp., geill., F. 96.
Religion und Erlebnis. Beiträge von Josef Rudin und anderen. - Walter Verlag,
Olten, 1963, 261 pp., Z.Fr. 18.-.
RICHARDS, H., God speaks to me. - Darton, Chiswick, 1963, 61 pp., 6 s. 6
d.
RINGGREN, Helmer, Israelitische Religion. - W. Kohlhammer Verlag,
Stuttgart, (Imp. J. Meulenhoff, Amsterdam), 1963, 326 pp., f 34.
ROMANIUK, C., Les chemins de l'Exégèse du Nouveau Testament. - X.
Mappus, Le Puy, 1963, 70 pp., ing. NF. 3.70.
ROSIER, I., Herkerstening in ontkerstening. - Pax, Den Haag, 1963, 55 pp.,
f 2.40.
SCHREINER, J., Sion Jeruzalem, Jahwes Königssitz. - Kösel Verlag,
München, 1963, 312 pp., 35 D.M.
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[1964, nummer 4]
De Nederlandse bevolkingsgroei, argument voor geboortebeperking?
TERWIJL een aantal jaren geleden spreken over het bevolkingsvraagstuk in
Nederland nog moeilijk verdragen werd, schijnt het thans voor sommige katholieke
bladen tot de bon ton te behoren alarmerende artikelen over het bevolkingsvraagstuk
te schrijven, waaruit dan meestal conclusies ten aanzien van de gewenstheid van
geboortebeperking worden getrokken of minstens gesuggereerd. Wat hierbij opvalt
is het geringe onderscheid dat er gemaakt wordt tussen het bevolkingsvraagstuk in
Nederland en in de ontwikkelingslanden. Toch is dit verschil zo groot, dat conclusies
ten aanzien van Nederland getrokken op grond van de feiten in de ontwikkelingslanden
minstens misleidend zijn.
In de ontwikkelingslanden heeft er, wat men met een gevoelsgeladen woord noemt,
een bevolkingsexplosie plaats gevonden doordat tengevolge van geneeskunde en
preventieve gezondsheidszorg het sterftecijfer plotseling sterk is gedaald, bij een
nagenoeg gelijk blijvend of zelfs toenemend hoog geboortecijfer. In Nederland
daarentegen hebben wij te doen met een geleidelijk proces, dat zich uitstrekte over
150 jaar, waarbij het sterftecijfer veel geleidelijker daalde en tegelijk gepaard ging
met een afname van het geboortecijfer. De resultante van deze krachten leidt in de
ontwikkelingslanden tot een bevolkingsaanwas van 2,5 à 3% per jaar, terwijl in
Nederland de groei de laatste tien jaar niet hoger geweest is dan 1,4%.
Zijn er dus kwantitatief reeds grote verschillen, nog veel belangrijker zijn de
economische omstandigheden waaronder de groei plaats vindt. Terwijl in de rijpe
economie van Nederland de reële kapitaalvorming gehandicapt wordt door een tekort
aan arbeid, is in de ontwikkelingslanden de kapitaalschaarste zo groot en de
mogelijkheid om te sparen zo gering, dat inderdaad de groeiende bevolking de
toename van het inkomen per hoofd belemmert.
Wij willen ons echter thans hier niet bezig houden met het bevolkingsvraagstuk
in de ontwikkelingslanden en zelfs niet in eerste instantie met het bevolkingsprobleem
in Nederland, maar met het feit, dat van katholieke zijde het Nederlandse
bevolkingsvraagstuk gebruikt wordt om pressie uit te oefenen in de richting van
geboortebeperking.
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Wij willen vooropstellen, en waarschijnlijk zal niemand dat in theorie bestrijden,
dat de bepaling van het kindertal een kwestie is van de vrije, redelijke beslissing der
ouders. Het redelijke oordeel komt tot stand in een proces, dat zowel persoonlijk als
sociaal is. De echtgenoten die een beslissing nemen, leven in een milieu met zijn
publieke opinie en met zijn algemene waardeschatting over het hebben van kinderen
en over het relatieve gewicht van de boven opgesomde factoren. Dit is normaal voor
iedere oordeelsvorming en voor elke gewetensbeslissing. Er ontstaat pas een probleem
als de publieke opinie zich zo sterk oplegt, dat een vrije, afwijkende beslissing
praktisch onmogelijk gemaakt wordt.
De publieke opinie is echter niet alleen een gegeven, zij wordt ook gemaakt.
Emotionele, sensatie-beluste of tendentieuze voorlichting kan de publieke opinie
doen ontaarden in een tirannie van het milieu. De emotionele voorlichting over het
bevolkingsvraagstuk met de daaraan verbonden conclusies ten aanzien van het
kindertal dreigt in zulk een ongezonde en ongeoorloofde pressie te gaan ontaarden.
Wij zullen trachten dit duidelijk te maken.
Na de oorlog heeft zich onder de katholieken een snelle ontwikkeling van de publieke
opinie voorgedaan ten aanzien van de waardering van het kindertal en ten aanzien
van de aard en het gewicht van de bovengenoemde determinerende factoren.
Opvattingen die in het niet-katholieke milieu al lang opgeld deden, kregen met het
doorbreken van het isolement meer invloed in katholieke kring. Het open katholicisme
heeft ons geleerd ook het goede bij anderen te zien en over te nemen. Er zijn vele
redelijke overwegingen op te noemen, die de waardering van de publieke opinie in
katholieke kring voor het kleinere gezin heeft doen toenemen. Het gevaar van openheid
is echter conformisme: een te ver doorgevoerde drang om te zijn als de anderen,
afkeer om anders te zijn als de anderen. Dit conformisme naar buiten, dat soms prat
gaat op zijn non-conformisme naar binnen, valt duidelijk waar te nemen in vele
artikelen van katholieke auteurs over de gezinsgrootte. Zij zijn er niet tevreden mee,
dat de publieke opinie van de katholieken zich geleidelijk ontwikkelt, maar zij
proberen deze opvattingen zo snel mogelijk ingang te doen vinden, soms met
emotionele en onjuiste argumenten. De bevolkingsgroei in Nederland wordt soms
als zulk een argument gebruikt. Zulk een argumentatie is niet alleen onjuist, maar
ze is ook bijzonder verwerpelijk, omdat zij, voldoende dikwijls herhaald, de publieke
opinie zozeer vergiftigt, dat de vrijheid van de echtelieden om voor het grotere gezin
te kiezen verloren gaat.
Als de publieke opinie zich eenmaal heeft uitgesproken voor het
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kleine gezin, heeft zij vele sancties tegen de ouders van grote gezinnen: medelijden,
schouderophalen, spot. Maar geen sanctie is zo dodelijk als het verwijt van onsociaal
gedrag. Tegen de eerste kan men zich verdedigen met een beroep op zijn vrijheid,
maar tegenover het tweede staat men machteloos. Overigens ligt het voor de hand,
dat een gevestigde publieke opinie zichzelf probeert te rechtvaardigen door de
nonconformisten asociaal te noemen: mede omdat men daardoor zijn eigen praktijk
een aureool van deugd omhangt.
Het is onjuist het bevolkingsvraagstuk in Nederland aan te wenden als een
pressie-middel tot gezinslimitatie. Het redelijk oordeel van de ouders over de
gezinsgrootte wordt bepaald door vele factoren. Het algemeen welzijn is hierbij
ongetwijfeld ook een factor, maar slechts één uit vele. Slechts indien de eis tot
geboortebeperking dringend en evident is zullen de ouders zich daardoor moeten
laten leiden. Bij een zo persoonlijke beslissing, die van zo grote betekenis is voor het
welzijn en het geluk van het gezin, moet de eis dringend zijn, dat wil zeggen: de
bevolkingsaanwas moet een groot kwaad zijn voor het algemeen belang en bovendien
moet dit evident en bewezen zijn, anders kan men nooit verlangen of erop aandringen,
dat de ouders een stuk van hun vrijheid, n.l. om het grotere gezin te kiezen, zullen
opgeven. Ook de overheid mag slechts om dringende en evidente redenen van
algemeen belang een zekere pressie uitoefenen door voorlichting en eventueel andere
maatregelen.
Zijn er nu in Nederland zulke dwingende en evidente redenen aanwezig? Is het nodig
of nuttig of zelfs maar verantwoord uit een oogpunt van nationaal belang, om door
emotionele publikaties te trachten het geboortecijfer te drukken? Het is waar, dat in
Nederland het groeipercentage nog het hoogste is van West-Europa. Maar van de
andere kant vertoont het geboortecijfer over de laatste tien jaren nog steeds een
teruggang. De omvang van deze teruggang zegt ons echter lang niet alles over het
(geplande) aantal kinderen per gezin. Verlaging van huwelijksleeftijd kan een daling
van de vruchtbaarheid meer dan compenseren. Hoe het ook zij, men constateert een
daling van het kindertal per gezin en het is te verwachten, dat ook zonder emotionele
actie dit getal zal blijven dalen, speciaal in die kringen waar nu nog grote en zeer
grote gezinnen geaccepteerd zijn. Welnu, waar wij een dalende lijn in de
geboortecijfers constateren en een vertraging in de aanwas der bevolking, is het
vanuit het standpunt van algemeen welzijn onvoorzichtig deze daling nog te
stimuleren, omdat dit het gevaar insluit over het doel heen te schieten, door de aanwas
méér te remmen dan de bloei
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van onze expanderende economie vereist. Onze Belgische lezers zullen, gezien de
ervaring in Wallonië, geen enkele moeite hebben om in te zien, dat een te lage
bevolkingsgroei evenzeer gevaren en nadelen inhoudt als een te hoge. Zij hebben
ook ervaren, dat het vertragingsproces uitermate moeilijk omkeerbaar is.
Ondanks de vrees voor de economische nadelen van onze sterke bevolkingsgroei,
die in het begin van de jaren vijftig alom heerste, is gebleken, dat het eigenlijke
knelpunt voor verdere expansie juist in een tekort aan arbeidskrachten gelegen heeft.
Dit is gedeeltelijk een conjunctuurverschijnsel en de bevolkingspessimisten zullen
niet nalaten hier de volle nadruk op te leggen. Toch is het niet alleen een tijdelijke
opbloei, want er zijn vele argumenten aan te voeren, zowel theoretische op grond
van de leer over de vestigingsplaats, als empirisch-statistische op grond van de
feitelijke belangstelling van buitenlandse investeerders voor vestiging in Nederland,
die erop wijzen dat Nederland, en met name de randstad Holland, in snel tempo
bezig is om één groot industriegebied te worden. Dit gebied zal hoe dan ook bemand
moeten worden, zo niet door Nederlanders, dan door Spanjaarden, Italianen of
Turken. Hoe dit ook zij, op economische gronden kan men niet waar maken dat de
noodzaak van het afremmen van de bevolkingsgroei dringend en nog minder dat zij
evident is.
De tegenstanders van de grotere gezinnen hebben dit ook wel ingezien en daarom
hanteren zij nu bij voorkeur het planologische en het psycho-hygiënische argument
tegen de bevolkingsgroei. Maar is ook hier het kwaad zo groot als zij vrezen en dus
de noodzaak van tegendruk zo dringend als zij doen voorkomen? Bovendien, komen
deze problemen voort uit de bevolkingsgroei alleen en kunnen zij door afname van
het geboortecijfer opgelost worden? Holland zal hoe dan ook vollopen, hetzij door
natuurlijke aanwas, hetzij door migratie uit het buitenland. Dat dit problemen met
zich zal brengen van ruimtelijke ordening en psychische hygiëne, wie zal het
ontkennen. Maar zijn deze problemen onoplosbaar? De concentratie van het
samenleven heeft ook grote mogelijkheden voor de cultuur en zelfs voor de recreatie.
Worden de bucolische vormen van ontspanning niet een beetje overdreven, pour le
besoin de la cause? De mensenmassa's die men aantreft op de plaatjes die de
alarmerende artikelen over het bevolkingsvraagstuk plegen te vergezellen, zijn niet
het gevolg van de bevolkingsgroei, maar van de neiging van de mensen (dikwijls van
ver gekomen) om samen bepaalde vermaken te genieten. En de psychische hygiëne?
Het lijkt waarschijnlijk dat wij deze problemen beter zullen aankunnen in nieuwe
steden dan in de oude, mits zij bijtijds onder ogen worden gezien en energiek
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aangepakt. Waarom toch altijd dat défaitisme ten aanzien van het
bevolkingsprobleem? Misschien hangt het wel samen met wat de Fransen noemen:
le malthusianisme économique, een houding van pessimisme ten aanzien van de
toekomst, die in het economische zijn weerslag heeft in een gebrek aan
ondernemingslust en een vrees voor risico.
Maar opnieuw: ook de gevolgen van ruimtelijke en psycho-hygiënische aard zijn
niet dusdanig dat men daaruit tot een dringende en evidente noodzaak van
gezinslimitatie kan concluderen. Daarom lijkt het stemming maken in sommige
katholieke bladen onjuist en verwerpelijk. Zij gaan in dit opzicht zelfs verder dan de
socialisten, hoewel deze toch als het ware erfelijk belast zijn met het voortdurend
door de feiten weerlegde malthusiaanse pessimisme.
Misschien is het ook wel een reactie tegen de houding van vele katholieken, die
zich in het verleden verzetten tegen iedere publikatie over het bevolkingsprobleem.
Maar kwam dat verzet niet voort uit de troebele probleemstelling, waarbij ongunstige
gevolgen van de bevolkingsgroei onmiddellijk geassocieerd werden met de
wenselijkheid of de noodzaak van geboortebeperking?
Objectieve voorlichting aangaande het bevolkingsvraagstuk is noodzakelijk.
Daarnaast is ook de discussie onder katholieken over de vooren nadelen van het
grotere of het kleinere gezin op zijn plaats. Maar men moet de voorlichting over de
bevolkingsproblematiek niet gebruiken als een middel om pressie uit te oefenen op
de grotere gezinnen. Wij katholieken moeten trachten ten aanzien van onze
opvattingen over de gezinsgrootte met elkaar in het reine te geraken. Hiertoe moeten
de meningen van beide zijden tot hun recht kunnen komen. De emotionele voorlichting
waarover wij spraken is daartoe geen bijdrage, zij is een teken van
onverdraagzaamheid.
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Stimson en het atoomgeheim
Rusland en de Rechten van de mens
Paul Ruys S.J.
IN 1945 is er een man geweest die, met profetische blik, onze toekomst voorzag, de
toekomst van een wereld die met de atoombom zou moeten leven: Amerika's
toenmalige Secretaris voor Oorlog, Henry Lewis Stimson. Hij was ook de man die
er veel toe bijdroeg om Truman, na de dood van Roosevelt op 12 april 1945, over
de eerste maanden van zijn bewind heen te helpen en die hem wereldwijs maakte op
een ogenblik dat Amerika beslissingen moest nemen waarvan de gevolgen zwaar
zouden wegen op de komende jaren1).
Op 6 juli stapte hij aan boord van het troepentransportschip Brazil dat hem naar
Marseille bracht, van waar hij verder naar Berlijn vloog; zondagmiddag 15 juli
arriveerde hij in de verwoeste hoofdstad van het Derde Rijk. Dezelfde morgen vloog
President Truman van Antwerpen, waar hij met de kruiser Augusta was aangekomen,
door naar Berlijn. Stimson kon zich nog juist op tijd aansluiten bij de groep die de
President ontving. Samen reden zij dan naar Babelsberg, de Berlijnse residentie- en
filmwijk, waar de Russische bezetter hun voor de duur van de Drie Mogendheden
Conferentie van Potsdam enkele villa's had toegewezen.
Het was de laatste keer dat zijn ambtelijke plichten Stimson naar Europa leidden.
Truman wist dat hij ontslag wenste te nemen. De President had hem, gezien zijn
hoge leeftijd (78) en zijn wankele gezondheid, niet durven vragen hem naar Potsdam
te vergezellen, maar Stimson had zelf zijn diensten aangeboden; met dien verstande
echter, dat hij niet rechtstreeks aan de onderhandelingen met Stalin zou deelnemen
en alleen in de buurt zou blijven om Truman van advies te dienen.

1) Zie: Foreign Relations of the United States. The Conference of Berlin (The Potsdam
Conference) 1945. Vol. I en II, Washington, 1960. - H.L. Stimson en McG. Bundy, On Active
Service in Peace and War, New York, 1947. - H.S. Truman, Memoirs, Vol. I, Years of
Decisions, New York, 1955. - E.E. Morison, Turmoil and Tradition. A study of the Life and
Times of Henry L. Stimson, Boston, 1960. - R.G. Hewlett and O.E. Anderson, The New
World, 1939-1946. Vol. I of a History of the United States Atomic Energy Commission,
University Park, Pennsylvania, 1962. - A.K. Smith, Behind the Decision to Use the Atomic
Bomb: Chicago 1944-'45, in: Bulletin of the Atomic Scientists, Vol. 14 (okt. 1958), pp.
288-312. - H. Feis, Between War and Peace. The Potsdam Conference, Princeton, New
Yersey, 1960. - H. Feis, Japan subdued. The Atomic Bomb and the End of the War in the
Pacific, Princeton, New Yersey, 1961.
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Henry Lewis Stimson was te New York City geboren op 21 september
1867, en is te Huntington N.Y. overleden op 20 oktober 1950. Van 1911
tot 1913 was hij Secretaris voor Oorlog onder President Taft. In de Eerste
Wereldoorlog streed hij aan het Westelijk front als kolonel van de
veldartillerie. In 1927 werd hij als speciale vertegenwoordiger van President
Coolidge naar Nicaragua gestuurd. Van 1927 tot 1929 was hij
Gouverneur-Generaal van de Filippijnen. Van 1929 tot 1933 nam hij, als
Staatssecretaris onder President Hoover, deel aan de Vlootconferentie te
Londen (1930) en de Ontwapeningsconferentie te Geneve (1932). In 1940
werd hij opnieuw Secretaris voor Oorlog, ditmaal onder President
Roosevelt. Na de dood van Roosevelt werd Truman de vierde President
die hij in ministeriële functies diende.
Hij had de reputatie verworven van een man die stipt en nauwgezet was. Van zijn
streng protestantse opvoeding en gezindheid had hij een diep plichtsbesef
meegedragen. Populariteit had hij nooit gezocht, ook niet gevonden. Als kandidaat
voor electieve ambten had hij nooit de nodige meerderheid kunnen halen. Met
journalisten kon hij moeilijk overweg, en als hij zich verplicht zag zijn zienswijze
publiek bekend te maken, gaf hij er steeds de voorkeur aan, zijn ideeën zelf uit te
schrijven en te publiceren. Hij was nauw verbonden met de Republikeinse Partij,
maar hij nam dienst in Regeringen zowel van Democraten als van Republikeinen.
Ofschoon zijn eigen partij sterke isolationistische neigingen vertoonde, kwam hij
openlijk uit ‘tegen een egoïstische isolatie van Amerika en tegen de oppositie tegen
de deelneming van zijn land aan de lasten van de wereld’. In 1919 sprak hij zich uit
voor het Amerikaanse lidmaatschap in de Volkenbond en toen de Senaat weigerde
het Tractaat van Versailles goed te keuren was hij diep ontgoocheld.
Over de mogelijkheden van de atoomsplitsing vernam Stimson voor het eerst iets
in november 1941, maar de zaak viel pas onder zijn ambtsbevoegdheid vanaf
september 1942, toen President Roosevelt besloot de hele atoomonderneming onder
het beheer van het leger te plaatsen en opdracht gaf, een kernwapen aan te maken
voor gebruik in de oorlog tegen de As-mogendheden2). Terwijl Roosevelt de
oorlogsstrategie rechtstreeks met chef-staf Marshall bepaalde, beschikte Stimson als
Secretaris voor Oorlog over voldoende tijd om zich over het atoom, zijn aanwending
in de oorlog en zijn weerslag op de wereldpolitiek te bezinnen. Het voornaamste
motief waarom hij in Potsdam aanwezig wilde zijn, was de wetenschap dat er daar
twee beslissingen van het hoogste belang moesten worden genomen met betrekking
tot de atoompolitiek: het gebruik van de atoombom tegen Japan en, belangrijker nog,
de

2) Cfr. Streven, december 1963, pp. 209 en vlg.
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vraag hoe Amerika zich moest houden tegenover de Russen in verband met het
kernwapen.
Deze problemen waren eigenlijk op 25 april 1945 in een kritische fase getreden. Dit
was inderdaad een van die zeldzame data in de wereldgeschiedenis, waarop de losse
draden van verschillende gebeurtenissen, die zich op verre afstand van elkaar
voordoen, door een schijnbaar louter chronologische coïncidentie worden
samengeknoopt. Pas wanneer het kluwen dan later afgewikkeld wordt, blijkt hoe
zwaar aan betekenis die bepaalde dag is geweest.
Op 25 april 1945 hadden de eerste verkenningspatrouilles van de Amerikaanse en
Russische legers elkaar te Riesa en te Torgau aan de Elbe ontmoet en de hand gegeven.
Op het vliegveld van Wendover in Utah aan de grens van Nevada maakte de eerste
afdeling van de 509e Luchtgroep, die geoefend werd voor de atoomaanval op Japan,
zich klaar om naar Tinian, een eiland uit de Mariana-Archipel, op 1.450 mijl van
Tokyo, overgebracht te worden. Te San Francisco vergaderden de vertegenwoordigers
van vijftig ‘Verenigde Naties’ om de oprichting en de statuten van een nieuwe
wereldorganisatie te bespreken. Te Washington ten slotte werd President Truman,
die tot op het ogenblik dat hij President werd, niets af wist van een mogelijke
atoombom en van een atoomonderneming, waaraan reeds 2 miljard dollar was besteed,
voor het eerst door Stimson grondig ingewijd in het atoomproject en de weerslag die
het moest hebben op de verhoudingen tussen de Naties. De handdruk van Torgau en
de bedrijvigheid op de basis van Wendover, de vergadering te San Francisco en de
ontmoeting te Washington vormen één groot gebeuren, waarvan haast niemand op
dat ogenblik noch het verband noch het belang vermoedde. Zelfs Stimson, die toch
het best geplaatst was om de feiten te bundelen en hun betekenis af te wegen, wist
ze niet met zekerheid te schatten: zijn rapport aan Truman getuigde meer van een
zoeken naar zekerheid dan dat het steunde op overtuiging.
Voordat hij zich naar de President begaf, hield Stimson uitvoerige besprekingen met
Vannevar Bush en James B. Conant, die het algemeen toezicht uitoefenden op het
wetenschappelijk beleid van de Regering, met Harvey Bundy en John McCloy, zijn
naaste medewerkers in het Departement van Oorlog, met Generaal Groves, de leider
van het atoombedrijf, en met chef-staf Marshall. Hij kende de rapporten van de
Universiteit van Chicago, waar de geleerden dachten dat hun deel van de taak bijna
ten einde liep en nu reeds tijd genoeg hadden om over
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de toekomst van een wereld die met de atoombom zou moeten leven, te piekeren.
Het resultaat van zijn consultaties, van de ideeën die gistten in de gesloten wereld
van de door het staatsgeheim gebonden geleerden en ten slotte van zijn eigen
bevindingen, vatte hij bondig samen in een memorandum van twee pagina's dat hij
de President in handen gaf.
Het stuk stelt met klem voorop dat de Verenigde Staten hun voorsprong niet voor
onbepaalde duur kunnen bewaren. Weldra zullen andere landen, in de eerste plaats
de Sowjet-Unie, in staat zijn kernwapens te vervaardigen. Stimson gaat dan verder
met het volgende:
* ‘In het huidige stadium van moreel bewustzijn ten opzichte van de
technische vooruitgang kan de wereld de speelbal worden van zulk een
wapen. M.a.w. de moderne beschaving zou volledig vernietigd kunnen
worden.
* Indien de leiders van dit land geen rekening houden met de kracht van
dit nieuwe wapen, moet de aanpak van om het even welke organisatie voor
de wereldvrede, ook naar de vormen die nu in overweging worden
genomen, als geheel onrealistisch worden beschouwd.
* Met het oog op de voorrangspositie die wij met betrekking tot dit wapen
nu bezitten, wordt de vraag, of wij iemand deelgenoot kunnen maken van
onze geheimen en, zo ja, onder welke voorwaarden dat kan gebeuren, een
prioritair probleem in ons buitenlands beleid. Aldus heeft onze leidende
positie in de oorlog en in de ontwikkeling van dit wapen ontegenzeglijk
een morele verantwoordelijkheid op onze schouders gelegd, die wij niet
kunnen afschudden zonder aansprakelijk te worden voor iedere ramp die
de beschaving, ten gevolge van het gebruik van dit wapen, zou teisteren.’
Truman verklaarde zich akkoord met Stimsons zienswijze, al begreep hij er op dat
ogenblik blijkbaar niet de volle draagwijdte van. Hij keurde de oprichting goed van
een speciaal comité, het Interim Committee, dat de opgeworpen problemen nader
zou onderzoeken en de Regering dan zou adviseren. Op de Conferentie van San
Francisco gingen de debatten verder en buiten Staatssecretaris Stettinius, die door
het geheim gebonden was, vermoedde niemand de nakende revelatie van het
atoomwapen met de omwenteling die het zou brengen in het internationaal bestel.
Van Wendover naar Tinian volgden de werkzaamheden de fatale koers die leidde
tot de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Zelfs het Interim Committee
(‘interim’ genoemd uit ontzag voor de prerogatieven van het Congres) kon deze
koers noch afremmen noch wijzigen. Op 1 juni 1945 diende het zijn besluiten in, die
hierop neerkwamen: 1. de bom moet tegen Japan gebruikt worden zo gauw dat
mogelijk is; 2. ze moet gebruikt worden tegen een militair doelwit met gebouwen
omringd; 3. noch de vijand noch de bondgenoten mogen ingelicht worden over de
eigenschappen van het wapen.
Nog éénmaal probeerden de geleerden hun stem te laten horen en uiting te geven
aan hun ergernis en vrees voor de toekomst: in San
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Francisco voerden de diplomaten van de wereld een schimmenstrijd waaruit
onmogelijk een zinvolle organisatie van de wereld kon voortkomen. Op 21 juni,
enkele dagen voor het einde van de beraadslagingen, stuurde Dr. James Franck aan
Stimson een rapport waaraan een groep vooraanstaande geleerden, fysici, chemici
en ingenieurs, hun medewerking hadden verleend: ‘Indien er geen doelmatige
internationale controle van nucleaire springstoffen komt, zal er, zo gauw het bekend
raakt dat Amerika een kernwapen bezit, een nucleaire bewapeningswedloop ontstaan’.
In het diepst van zijn geweten was Stimson zelf gekweld. Zoals Elting E. Morison
in zijn overigens sympathieke biografie moet toegeven: hoe onkreukbaar en rechtlijnig
hij ook was in zijn persoonlijk leven, in zijn politiek beleid was Stimson gedwongen
te schipperen en een zekere dubbelzinnigheid aan de dag te leggen. Aan de
noodzakelijkheid, de atoomenergie te gebruiken in de oorlog, als de omstandigheden
dat naar zijn oordeel geboden, twijfelde hij blijkbaar niet; daarover sprak hij niet
eens met zijn medewerkers. Maar hij was onuitputtelijk in zijn overwegingen over
de atoomenergie als een middel om in de toekomst orde te scheppen zowel binnen
de Amerikaanse ruimte als in de wereldverhoudingen. Gekweld door die
dubbelhartigheid reisde hij af naar Potsdam. Hij had twee heel concrete objecten
voor ogen: Japan en Rusland.
Om duidelijk te maken, hoe Stimsons ideeën zich ontwikkelden, kan het nuttig zijn,
de verschillende fasen van zijn gedachten vooraf schematisch samen te zetten:
25 april 1945: Memorandum discussed with the President: De vraag of
en hoe andere Staten en inz. de Sowjet-Unie deelgenoot moeten worden
gemaakt van de atoomgeheimen, wordt het voornaamste probleem van
Amerika's buitenlandse politiek.
19 juli 1945: Reflections on the basic problems which confront us.
(Memorandum voor de President). De eerbiediging van politieke rechten
en burgerlijke vrijheden door het Sowjet-bewind is de grondvoorwaarde
voor iedere mededeling van atoomgeheimen.
11 september 1945: Memorandum for the President: Als Amerika, als
voorwaarde voor informatie over het kernwapen, de eis stelt dat het
binnenlands bestel van de Sowjet-Unie gewijzigd wordt, dan zal dit zo
kwalijk genomen worden, dat het doel dat wij voor ogen hebben, nog
minder gemakkelijk bereikt kan worden.
september 1947: The Challenge to Americans (Artikel in Foreign Affairs,
oktober 1947): Indien de Verenigde Staten nu niet tot een billijk vergelijk
met de Sowjet-Unie kunnen komen omtrent de controle van de
atoomenergie, dan moet er op andere gebieden naar een overeenkomst
gezocht worden die de zienswijze en de gedraging van de Sowjet-leiders
geleidelijk kan wijzigen.

Streven. Jaargang 17

315
Op 16 juli, om half acht 's avonds, kwam te Babelsberg het nieuws binnen waarop
Stimson angstig zat te wachten: te Alamogordo was een atoombom tot ontploffing
gebracht. De kracht van de explosie was minstens dubbel zo groot als door
berekeningen voorspeld was. Truman kon Stalin nu met een vernieuwde zelfzekerheid
tegemoet treden! De officiële opening van de Conferentie had men tot 's anderdaags
moeten verdagen: Stalin had een lichte hartaandoening gekregen. Truman besteedde
de vrijgekomen uren aan een tocht door de ruïnes van Berlijn. Zo gauw hij terug
was, gaf Stimson hem de dépêche uit Alamogordo te lezen. Welke voorstelling
maakte de President zich van de vernieling die de atoombom in Japan zou aanrichten,
nu hij juist de puinhopen in Berlijn had gezien? Maar zijn gezichtsveld was
afgeschermd door het vooruitzicht op de ontmoeting met Stalin. Zijn eerste reactie
was: waarom Stalin niet op de hoogte brengen? Zouden openhartigheid en de
bereidheid om het kernwapen en zijn geheimen met hem te delen, de harde en sluwe
Sowjet-leider niet paaien en hem doen afzien van zijn onverbiddelijke eisen ten
opzichte van Oost-Europa? Kon het onderpand van het kernwapen de oorlogsalliantie
niet bestendigen in vredestijd? Churchill daarentegen, die spoedig op de hoogte was
gebracht van wat er in Nieuw Mexico gebeurd was, wilde aanvankelijk niet dat er
ook maar met één woord met Stalin over gesproken werd. Daarna kwam hij op zijn
zienswijze terug: laat Stalin maar weten welk wapen de Westersen in de schaal
kunnen werpen, dan kon men onverbiddelijk verder onderhandelen en Stalins ambities
afwegen naar zijn werkelijke macht.
Stimson vond geen van beide houdingen bevredigend. Churchills strijdlustige
houding zou de Russen niet winnen voor samenwerking. Trumans grootmoedig
gebaar zou hen van de andere kant niet sussen. Het gevaar bestond zelfs, dat Truman
op die manier zijn sterkste troef zou verspelen, zonder eigen voordeel. Waren de
Russen trouwens zulk een vertrouwen wel waard, als men zag hoe zij zich in eigen
land en in de door het Rode Leger bezette streken gedroegen?
Stimson voelde aan dat, na het einde van de vijandelijkheden in Japan, een stabiele
wereldorde noch door een agressieve houding noch door tamme toegeeflijkheid
tegenover de Sowjet-Unie bevorderd kon worden. In de enkele dagen die hij in
Babelsberg doorbracht, kwam hij sterk onder de indruk van de verdrukking die overal
heerste waar de Russen waren. Hij ontdekte dat hij en zijn collega's, toen zij
onderzochten of men de atoomgeheimen aan de Russen mee kon delen, in het
luchtledige hadden geredeneerd. De tegenstellingen tussen het Ameri-
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kaanse en het Sowjet-regime en tussen de politieke filosofie die beide stelsels droeg,
waren te groot. Konden de Russen maar tot het inzicht gebracht worden, dat de bron
van het kwaad lag in hun onderdrukking van de vrije meningsuiting en in de
dwingelandij van de staatspolitie! Kon men de Sowjet-leiders niet laten weten, dat
Amerika bereid was, Rusland in de verdere ontwikkeling van de kernenergie te
betrekken op voorwaarde dat zij hun land een meer democratisch regime gaven en
de rechten van de mens en de politieke vrijheden daadwerkelijk respecteerden? In
de namiddag van 19 juli sprak Stimson hierover met zijn medewerkers McCloy en
Bundy en later op de avond schreef hij zijn ideeën neer. 's Anderdaags liet hij zijn
nota lezen aan de Amerikaanse Ambassadeur te Moskou, Averell Harriman; hij
voegde er aan toe dat alles er op neer kwam, de Russen vertrouwd te maken met de
gedachte van een Bill of Rights. Harriman toonde zich pessimistisch omtrent het
onthaal dat een dergelijk voorstel bij de Russen zou vinden. Toch maakte Stimson
de nota over aan President Truman. Hij zette er het veelbetekenende opschrift boven:
Reflections on the Basic Problems Which Confront Us. Op 22 juli ging hij de
aangelegenheid met de President bespreken. Hij legde er de nadruk op dat zijn
memorandum niet als een officieel stuk mocht beschouwd worden, dat het niet eens
een rijpe mening weergaf, maar dat het een analyse was die hij als juist beschouwde
en een programma van wat ooit zou kunnen gedaan en bereikt worden. Truman
verklaarde zich akkoord met de inhoud van het stuk. Er stonden o.m. de volgende
stellingen in:
* ‘Tussen twee zo verschillende staatsstelsels kunnen geen bestendig
veilige internationale betrekkingen aangeknoopt worden.
* Dagelijks ondervinden wij dat onze bemoeiingen om tot samenwerking
en overeenkomst te komen met Rusland, gedwarsboomd worden door een
achterdocht, die fundamenteel en onvermijdelijk is in een samenleving
die gekenmerkt wordt door verdrukking.
* Iedere inspanning met het oog op een bestendige organisatie van een
wereld die samengesteld is uit twee zo radicaal tegengestelde regimes, is
tot mislukking gedoemd om wille van de misverstanden die voortspruiten
uit wederzijds wantrouwen.
* Het huidige bestel mogen wij niet als permanent aanvaarden, want het
resultaat zal dan bijna onvermijdelijk een nieuwe oorlog zijn en de
vernietiging van onze beschaving. Onafgebroken moeten wij onze
gedachten gericht houden op het gunstige ogenblik en op de methode om
deze fundamentele moeilijkheid aan te pakken en op de middelen waarover
wij beschikken om goede resultaten te verkrijgen. Dat men in die zin iets
kan bereiken, is geen ijdele droom. Door zijn voorstel, de Sowjet-volkeren
een vrije grondwet te geven, heeft Stalin zelf blijk gegeven van waardering
voor ons stelsel van vrijheid. Wie kennis neemt van die grondwet, krijgt
de indruk dat Rusland de vrije meningsuiting, vrijheid van vereniging,
vrijheid van pers en andere
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essentiële elementen van onze Bill of Rights in het vooruitzicht stelt en
dat het niet eeuwig zal dulden dat een verpletterende autocratie op iedere
burger drukt.
* Voordat wij Rusland deelgenoot maken van onze nieuwe uitvinding,
moeten wij zorgvuldig onderzoeken of wij dat veilig kunnen doen onder
om het even welk systeem van controle, totdat Rusland daadwerkelijk de
bovengenoemde constitutie praktisch ten uitvoer legt. Als dit een
noodzakelijke voorwaarde is, dan moeten wij traag tewerk gaan met
onthullingen of met de instemming om Rusland te laten meedoen. Wij
moeten ons steeds afvragen hoe onze voorsprong op het gebied van het
kernwapen en het verlangen van de Russen om er aan deel te hebben, ons
dichter kan brengen bij de oplossing van de fundamentele moeilijkheden
die ik heb beklemtoond.’
Stimsons betoog is een bijzonder merkwaardig stuk als men bedenkt dat de Grote
Drie op dat ogenblik bezig waren met het prozaïsche werk, de wereld naar de nieuwe
machtsverhoudingen te verdelen. Het getuigt daarbij van een profetisch doorzicht:
nog vóór de atoombom in de oorlog was gebruikt, zag hij in waar de uitweg lag uit
de kritieke toestand waarin de wereld door de atoombom zou geraken. Zijn redenering
kwam hierop neer: wil men de wereld sparen voor een totale vernieling, dan moeten
de atoomenergie en het kernwapen onder internationale controle geplaatst worden.
Een doelmatige controle eist een elementaire vorm van wereldbeleid. Zo'n beleid
kan pas dan effectief zijn, als de rechten van de mens in alle landen grondwettelijk
en doeltreffend worden gerespecteerd. De Sowjet Constitutie van 5 december 1936
voorziet in haar Tiende Hoofdstuk (vooral in Artikel 125) wel een erkenning van de
rechten van de mens, maar de praktijk van het Stalinisme is een bestendige aanfluiting
van die beginselen. Daarom moet de Amerikaanse diplomatie de aanlokkelijkheid
van het atoomgeheim, zolang het een geheim blijft, gebruiken om de Russische
overheid aan te zetten de Sovjet-volkeren een soort van Bill of Rights te geven. Zolang
dat niet gebeurt, mag er geen sprake zijn van onthulling van geheimen.
De Organisatie der Verenigde Naties kwam tot stand zonder dat er met een woord
gerept werd over het atoom. Aldus was het Handvest reeds een voorbijgestreefd
document nog vóór de Organisatie in werking trad. Te Potsdam zelf liet Truman op
24 juli, op het einde van een werkvergadering, terloops aan Stalin horen dat Amerika
beschikte over een ‘wapen met ongehoorde vernielingskracht’. Mede om hun
nieuwsgierigheid niet te prikkelen, liet men de Russen in onwetendheid omtrent de
oproep tot capitulatie die op 26 juli aan Japan werd geadresseerd. In deze ‘Potsdam
Proclamation’ werd Japan alleen gewaarschuwd dat het een ‘utter destruction of the
Japanese homelands’

Streven. Jaargang 17

318
mocht verwachten indien het geallieerde ultimatum niet werd aanvaard Met de
woorden ‘volledige vernietiging’ kon de Japanse regering onmogelijk vermoeden
dat het om atoombommen ging. Japan ging blind zijn noodlot tegemoet, en meteen
ging de hele wereld een tijdperk in van grote onzekerheid. Stimson was de eerste om
die angst aan den lijve te voelen.
Kort na de Japanse capitulatie, op 11 september 1945, maakte hij een nota klaar
voor de President. Op 21 september werd ze in de voltallige kabinetsraad besproken.
Het was Stimsons laatste daad als Minister van Oorlog, de dag zelf dat hij
achtenzeventig werd. Na de zitting nam hij afscheid van zijn collega's en Truman
prees hem met bijbelse woorden: zoals van Enoch was gezegd, was hij een
rechtschapen man.
Stimson scheen in dit rapport milder te zijn geworden, minder zeker ook van het
goed recht van Amerika. In verband met de toekomst en vooral met de verhouding
tot Rusland schreef hij:
* ‘Door de manier waarop wij het probleem van Rusland en de atoombom
aanpakken, kunnen de betrekingen met Rusland misschien onherroepelijk
verbitterd worden. Als wij hun niet tegemoet treden en doorgaan met
onderhandelen terwijl dit wapen ostentatief aan onze heup bengelt, zal
hun wantrouwen omtrent onze inzichten en beweegredenen toenemen.
* De voornaamste les die ik in mijn lange leven heb geleerd is, dat de
enige manier om een man betrouwbaar te maken erin bestaat, hem te
vertrouwen en dat de zekerste manier om hem trouweloos te maken erin
bestaat, hem te wantrouwen.’
Hij stelde daarom voor, dat de Amerikaanse regering rechtstreeks contact zou
opnemen met de Sowjets en onder vier ogen, zonder de plichtplegingen van een
meerhoofdige conferentie, de kwestie van een samenwerking op atoomgebied
bedisselen. Maar in het kabinet gingen stemmen op om te betogen dat de bom ‘the
sacred trust of the American people’ was en buiten woedde een hevige perscampagne
tegen ‘giving the bomb to the Russians’. Truman achtte het nodig, de opinie gerust
te stellen met de verklaring dat er geen sprake van was, aan de Russen meer te
vertellen dan wat deskundigen in andere landen konden gissen en weten.
Van op het landgoed waar hij zich teruggetrokken had en waar hij in samenwerking
met McGeorge Bundy zijn memoires voorbereidde, verhief Stimson enkele jaren
later een laatste keer zijn stem, nu niet meer om zijn President van advies te dienen,
maar om het hele Amerikaanse volk te waarschuwen tegen de gevaren van een blinde
vijandschap tegen de Sowjet-Unie, die geen andere uitkomst kon bieden dan een
nieuwe oorlog. De Sowjet-leiders gaven slechts weinig blijken van goede trouw en
zelfbeheersing, maar dit mocht voor het Amerikaanse
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volk geen reden zijn om niet geduldig verder te blijven zoeken naar een terrein van
overeenkomst.
In grote lijnen weten wij welke wending Amerika, de laatste achttien jaar, gegeven
heeft aan zijn atoompolitiek ten overstaan van de Sowjet-Unie. Truman ging niet in
op Stimsons raad, de atoomaangelegenheden alleen met de Russen, zonder de andere
bondgenoten, te bespreken. Het werd de zaak van een U.N.O.-Commissie. Het plan
dat Amerika daar voordroeg - het Baruch-plan - voorzag de overdracht van het
atoombedrijf van alle landen aan een internationaal lichaam dat over ruime machten
van eigendom, beheer en controle zou beschikken. Als grootste bezitter van
kerninstallaties zou Amerika de grootste offers hebben gebracht: dit was de
idealistische kant van de Amerikaanse politiek die uiteindelijk moest leiden tot een
elementaire vorm van wereldregering. Maar die politiek had ook een andere,
realistische zijde: geheimhouding van opgedane kennis, monopolistisch beslag op
splijtbare grondstoffen, intensivering van de wapenproduktie zolang er geen akkoord
was bereikt. Terwijl de Amerikanen oprecht geloofden dat deze twee manieren om
het probleem te benaderen moesten convergeren in het bereiken van een veilig en
vreedzaam wereldbestel, hadden de Sowjets alleen oog voor de machtscomponenten
van deze politiek en gaven zij de indruk, het idealistisch plan te beschouwen als een
lokaas om hun eigen nationale en ideologische belangen prijs te geven. De
onderhandelingen in de U.N.O.-commissie sleepten voort en met verloop van maanden
verminderde de hoop op een ‘internationaal atoom’. Met een kernontploffing in
september 1949 toonden de Russen dat een nieuw tijdperk was ingeluid, dat van het
‘nationaal atoom’. Zoals George F. Kennan welsprekend betoogt in Russia and the
West (1960), luidt het parool voortaan: ‘keeping a world intact’.
Door de overeenkomst voor een gedeeltelijke kernstop in 1963 hebben de Sowjets
en de Amerikanen laten zien, dat zij het behoud van de wereld als een
gemeenschappelijke aangelegenheid beschouwen. De controverse tussen Russen en
Chinezen versterkt de indruk dat het de Russen ernst is met deze overtuiging. Aldus
heeft de Russisch-Amerikaanse solidariteit, die Stimson zo vurig bepleitte, haar eerste
uitdrukking gevonden. Daarenboven kon men zich vroeger steeds afvragen, of
Amerika's eis van een internationale controle uitsluitend ingegeven was door
overwegingen van militaire veiligheid of ook als een middel werd gebruikt om de
Sowjet-maatschappij open te breken en zo kneedbaar te maken dat de rechten van
de mens erdoor gediend werden. Toen Stimson in zijn memorandum van 19 juli 1945
zo sterk aandrong op de
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eerbiediging van de rechten van de mens in de Sowjet-Unie, als voorwaarde voor
samenwerking op nucleair gebied, gaf hij ten slotte uitdrukking aan een gedachte
die diep in de Amerikaanse opvattingen is geankerd: Amerika is bereid met de rest
van de wereld samen te werken, op voorwaarde dat die rest zich eerst laat
amerikaniseren. Zoals Walter Lippmann enige tijd geleden opmerkte, is deze
zienswijze echter slechts een ándere uitdrukkingsvorm voor de Amerikaanse
isolatiepolitiek. Het was John F. Kennedy's verdienste, deze opvatting, die de
Amerikaanse natie van haar oorsprong af meedraagt, resoluut de rug toe te keren:
hij was bereid, andere naties in hun anders-zijn te aanvaarden3).
Stimsons opvatting, dat er een verband bestaat tussen de eerbiediging van de
rechten van de mens en een atoompolitiek die het wereldbestel naar meer eenheid
drijft, heeft daarmee niets aan kracht ingeboet. Alleen moet ieder volk zélf de waarde
van die rechten van de persoon ontdekken en zelf het eigen bewind zo beïnvloeden,
dat het, vrij van iedere dwang van buiten, zijn voordeel vindt in de bescherming van
die rechten. Met dit proces heeft het Russische volk nu ook een aanvang gemaakt.
Dit is des te merkwaardiger, omdat het slechts weinig stuwkracht vindt in een heimwee
naar vroegere tijden: het Tsaristische regime droeg er niet veel toe bij om de Russische
samenleving open te leggen voor democratische idealen. Het is geen louter toeval,
dat de ontspanning tussen Oost en West, gesymboliseerd door het kernstopakkoord,
plaatsvindt in een periode waarin het Russische volk zich vrijer gaat bewegen binnen
het keurslijf van het Sowjet-Staatsapparaat. Stimsons stelling wordt hiermee
bekrachtigd.
Terwijl velen geneigd zijn, het probleem van de bescherming van de persoonlijke
rechten en politieke vrijheden te beschouwen als een denkoefening voor moralisten
en rechtsgeleerden, die de machtsordening in de wereld slechts zijdelings raakt, wees
Stimson er op, dat dit probleem in het centrum staat van de machtsverhoudingen. In
een wereld die met de atoombom moet leven, hebben de voortdurende bemoeiingen
van de Verenigde Naties met het probleem van de rechten van de mens tot nog toe
slechts weinig weerklank gevonden in de openbare opinie. Maar als Joannes XXIII
heel zijn betoog voor vrede op aarde steunt op

3) Kennedy's politiek had sterke bindingen met Stimsons ideeën: John McCloy, Stimsons collega
in het Departement van Oorlog, werd de eerste beheerder van de Arms Control and
Disarmament Agency; McGeorge Bundy, zoon van Harvey Bundy, die een vriend en naaste
medewerker was van Stimson, leidt het Kabinet voor Nationale Veiligheid; Averell Harriman
is nu Onder-Staatssecretaris en voerde de laatste onderhandelingen in het Kernstopverdrag.
Van de geleerden die het Franck-Report hielpen opstellen, dat zulk een invloed had op de
gedachte van Stimson, is Glenn Seaborg nu Voorzitter van de Commissie voor Atoomenergie.
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de affirmatie van de rechten van de mens4), dan wordt de wereld, aan beide zijden
van het IJzeren Gordijn, er toch wel gevoelig voor.
Stimson voorspelde dat het misschien tien, misschien twintig jaar kon duren voordat
de bewinslieden in Amerika en Rusland zouden inzien, waar de uitweg lag voor een
wereld die gebukt ging onder de angst voor de atoombom. Vele tekenen wijzen er
op dat Stimsons uur nu slaat. De wereld heeft haar onschuld verloren en zoekt nu
naar nieuwe zuiverheid van inzicht.

4) Cfr. Streven, juni 1963, pp. 801 en vlg.
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Het persoonlijk geweten, laatste norm?
G. Mulders S.J.
IN het klimaat der Kerk waarin wij nu leven, hoort menig gelovige tot zijn verbazing,
dat hij in sommige gewetensbeslissingen in laatste instantie te rade moet gaan bij
zijn persoonlijk zedelijk oordeel; zij het dan dat hij daarbij de goddelijke wet of haar
interpretatie door de Kerk niet mag verwaarlozen. Wat hij doen moet, als deze
interpretatie door de Kerk (bedoeld wordt: de hiërarchie der Kerk) ontbreekt, of als
terecht geconsulteerde vertegenwoordigers der Kerk (alweer wordt bedoeld: der
hiërarchie) elkaar tegenspreken of zwijgen, wordt in het onzekere gelaten.
Te lang en te veel eraan gewend bij alle gewetenskwesties aan de Kerk te vragen
naar het mogen of niet-mogen - dat wil zeggen, te informeren naar het verlof of
verbod van een boven hem staande instantie, de ‘officiële Kerk’ - voelt de gelovige
zich onbehaaglijk en onzeker, nu hij nogal plotseling aan zichzelf wordt overgelaten
en zelf mag uitmaken, wat goed en wat niet goed is. Van de ene kant zou hij deze
grotere en hem royaal gegunde zelfstandigheid willen toejuichen, mits hij tevens de
zekerheid had, dat de door hem gekozen wegen inderdaad conform zijn aan hetgeen
de hoogste gewetensnorm, God zelf, van hem verlangt. Sta ik goed tegenover God,
deze vraag blijft. Vroeger - zo bedenkt hij - wist ik Gods wil door zijn Kerk die tot
mij sprak, ook al kon ik sommige van haar eisen moeilijk realiseren; nu moet ik zelf
gaan zoeken naar Gods bedoelingen met mij en.... waar vind ik deze? Een zelfstandig
gewetensoordeel komt hem - terecht - niet even gemakkelijk voor als een eigen opinie
over politiek of zaken, over de krant of over zijn familie. Bij de laatste zaken kan de
mens zich nog wel de luxe veroorloven van eigenzinnigheid, oppervlakkigheid of
impulsiviteit, zonder daardoor in zijn persoonlijke levensopzet ernstig te gaan
wankelen. Hij staat dan zelf niet op het spel. Maar bij een keuze die zich althans aan
hem voordoet als een laatste, als een uitspraak voor of tegen ‘het’ goede, uiteindelijk
dus tegenover God, weet de mens maar al te goed hoezeer hiermee zijn totale waarde
als mens gemoeid is, en weet hij ook, hoezeer hij daarbij misleid kan worden door
het in ons allen levende egoïsme onder al zijn bedekte vormen. Tegenover God en
geweten is de mens een gewaarschuwde. Gretig aanvaardt hij daarom bij de grote
keuzemomenten van zijn leven de
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zekerheid en de garantie die andere mensen hem kunnen verschaffen; hij conformeert
zich gemakkelijk aan wat de meerderheid doet als aan een houvast. In zijn meest
simpele vorm doet zich deze gewetenssteun voor in de geruststellende opinie ‘dat
ze het allemaal zó doen’, of, iets verfijnder, ‘dat de mensen die hun verstand
gebruiken, ook zo handelen’. En in deze conformiteit heeft de naar zekerheid zoekende
mens grotendeels gelijk.
Wij mensen hebben inderdaad een gemeenschappelijk geweten; het persoonlijk
zedelijk oordeel functioneert immers op basis van het reeds in de jeugd of door de
omgeving meegekregen gewetensgoed. Het geweten van de mens is sociaal.
Voor de christen, die bovendien uitdrukkelijk tot een ‘gewetensgemeenschap’
behoort - want zo moet men de Kerk ook bezien - urgeert deze steun des te sterker,
omdat het oordeel der Kerk voor hem niet alleen een veilige garantie is, maar zelfs
een norm. En in deze situatie verkeert de katholiek die - in geweten - de Kerk ziet
als de tastbare gemeenschap van God. In Jesus Christus en de uit Zijn Geest levende
Kerk komt God ons herkenbaar tegen, daarin openbaart Hij wie Hij is, wat Hij over
ons meent en wat Hij met ons voor heeft. Wanneer nu deze Kerk in groot vertrouwen
het gewetensoordeel in belangrijke beslissingen over zijn leven en toekomst ineens
aan hemzelf overlaat - en wel op punten waar hij nog niet zo lang geleden tamelijk
minutieus werd onderwezen in de gedetailleerde geoorloofdheid, of nog vaker in de
gedetailleerde ongeoorloofdheid van sommige menselijke gedragingen - dan voelt
de gelovige zich ronduit gezegd enigszins de woestijn ingestuurd, ja zelfs ‘genomen’
en het ligt voor de hand, dat hij de door de officiële Kerk aan hem gegunde ruimte
gaat interpreteren als een aan hem afgegeven verklaring van goed gedrag. Of als een
onmacht van de Kerk: Ze weten het nu zelf niet meer. Vroeger mocht ‘het’ niet, nu
mag ‘het’ blijkbaar wel, want de ‘Kerk’ zegt er niets van.
Op deze interpretatie valt alles te zeggen en zij komt inderdaad geenszins overeen
met de eigenlijke diepe en heilzame ontwikkeling in het kerkelijk beleid, maar men
mag in de liefdesgemeenschap der Kerk niet eisen noch verwachten, dat de overgrote
meerderheid der gelovigen zo geschoold is in het juist afwegen der hiërarchische
bedoelingen, dat zij deze snelle evolutie in het gezagvol leiden der Kerk aanstonds
juist verstaat. In zekere zin heeft men in de Kerk van de goede Herder ook nog het
recht om menselijk niet van alles op de hoogte te zijn - het geloof berust op een dieper
herkenningsvermogen dan ratio en intellect. Maar ook tot de intelligentsia in de Kerk
is de hiërarchie verplicht te spreken in termen die niemand kan misverstaan. Het
louter overlaten
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aan het eigen geweten mag zelfs als indruk eigenlijk niet bestaan, of het moet zaken
betreffen die zo weinig belangrijk of zo individueel zijn, dat een oordeel van het
Kerkgezag overbodig is. Maar daarover schijnt het in de actuele problematiek rond
nieuwere methodes van geboortebeheersing toch wel niet te gaan, getuige de vaak
heftige wijze waarop voor en tegen de stellingen worden ingenomen, en het beroep
dat allerwege op de autoriteit der Kerk wordt gedaan.
Het onbehagen en de onzekerheid die heden de snelle ontwikkelingsfasen in het
gelovig en zedelijk besef der gehele Kerk begeleiden, moeten dan ook een diepere
verklaring vinden dan de hier en daar nogal rancuneus uitgesproken beschuldigingen
tegen de vroegere moraal en tegen een bepaald hiërarchisch beleid in het verleden
insinueren. Het huidige, moeizaam worstelende Concilie mag er een teken van zijn,
hoe niet alleen de officiële Kerk zich in haar gezagshantering gaat wijzigen van
autoritaire naar meer menselijke gedragspatronen - alsof zij vroeger alleen maar aan
machtsuitbuiting had gedaan: een bijna anachronistisch oordeel - maar hoe veeleer
achter alle disputen en verschillen een nieuw en steeds meer evangelisch Godsbeeld
in haar gaat ontwaken. Het is de Geest Gods zelf die nu als op een nieuw Pinksteren
door de Kerk gaat en haar dichter bij Christus onze Heer wil brengen.
Wanneer menig gelovige vandaag voor zijn gevoel de steun gaat missen van een
duidelijke uitspraak der hiërarchische Kerk in enige niet onbelangrijke
gewetensvragen, dan komt dit vóór alles omdat hij tot nu toe te maken had met een
bepaald Godsbeeld dat zijn geweten beheerste, en welk Godsbeeld zelf hem weinig
vrijheid en ruimte bood. Zowel ‘Kerk’ als ‘God’ deden zich aan hem voor als boven
en buiten hem staande instanties die het over hem voor het zeggen hadden. Hij vond
de wil van die God in die Kerk en daarin bezat hij het houvast voor zijn oordeel over
goed en kwaad. Als de Kerk zich schijnt terug te trekken, blijft voor hem nijpender
dan ooit de vraag open: ‘Hoe weet ik nu, of ik goed sta tegenover die God?’ Ik kan
zelf wel een voor mij redelijke beslissing nemen, maar klopt dit ook tegenover God?
Dat wil zeggen: tegenover die God die ik ken, die als Wetgever en Schepper boven
mij staat en naar Wiens bedoelingen en oordelen ik alleen kan gissen.
De Kerk zou inderdaad haar gelovigen geestelijk in de kou laten staan, als zij hen
op sommige gebieden der evangelische ethiek een grotere marge liet voor hun
persoonlijk geweten, zonder tegelijk met des te groter apostolische liefde aan de
christenen de God van het
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Nieuwe Verbond en van de Blijde Boodschap te prediken zoals wij Hem vandaag
in Christus mogen zien. Hoe langer hoe meer moet met het stijgen der eigen
verantwoordelijkheid der christenen - die immers in hun onderlinge gemeenschap
zelf Kerk zijn en zelf Kerk vormen - ook groeien het beeld van de ware God die niet
alleen uit een buitenmenselijke transcendentie Kerk en wereld leidt, maar die Zijn
ware goddelijke aard ons onthult in het beeld van Zijn Zoon, die in vrijheid ons aller
dienaar werd. ‘Ik ben gekomen om te dienen’. God leeft meer in het geweten der
mensen dan wij mensen zelf vermoeden kunnen. Hij is immers de Allerhoogste, niet
omdat Hij in menselijke afmetingen groter en hoger is dan wij - Hij bestaat buiten
alle menselijke maat van groot en hoog - maar omdat Hij in onze eigen vrije
menselijke zelfstandigheid zo diep in ons leeft, dat wij Zijn werkelijke souvereiniteit
nooit als een klem of dwang zouden moeten ervaren, zelfs niet tegenover ons zondig
verlaten van Hem. Zijn ongrijpbare, maar uiterst werkelijke en existentiële
aanwezigheid in ons kunnen wij niet voelen, noch all-round voorstellen in aan
menselijke gezagsverhoudingen ontleende beelden; hoezeer wij die ook met Bijbel
en Kerktaal hanteren moeten. Alle beelden van Bijbel en Kerk culmineren immers
in het levende beeld van de ware God, Zijn Zoon, die een God-met-ons is; in Jesus
de Heer, die Christus wordt genoemd.
Wanneer de Kerk vandaag, geleid door haar uit Christus' Geest levende hiërarchie,
een nieuw Pinksteren ondergaat - in storm en vuur, zoals zo vaak in haar
geheimzinnige geschiedenis sinds Jerusalem - dan schenkt ons dit Pinksteren allereerst
een nieuwere kennis van Christus onze Heer als de God waarin wij geloven. Eerst
in deze nieuwe kennis van de werkelijke God zoals Hij ons op deze aarde tastbaar
verschijnt in Hem die juist als onze medemens ook onze God is, kunnen wij hiërarchie en gelovigen - bevrijd worden zowel van voorbije onnodige remmen in
geweten en moraal als van de onzekerheid omtrent ons zedelijk doen en laten. Wij
kunnen ons met onze grotere persoonlijke verantwoordelijkheid pas veilig voelen in
geweten en tegenover God, als wij in Christus beter beseffen met welke God wij
eigenlijk te maken hebben. Tegenover Christus past geen vrees of angst - dat zijn
resten zowel van een al te menselijk, zelfs heidens Godsbeeld, als van ons eigen
kwaad, dat ons kennen der liefde verduistert. In Hem zijn wij naar Paulus'
hartstochtelijk herhaalde verkondiging tot de echte ruimte der vrijheid gekomen,
waarin geen moeten of mogen meer overweegt, maar alleen de eigen keuze, uit goede
liefde gedaan. Het is uiteindelijk alleen de liefde tot Christus, die zichzelf de levende
Weg naar God heeft genoemd, die ons geweten kan inspireren en
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leiden. Deze liefde tot Christus vinden de gelovigen in hun onderlinge eenheid, óók
van geweten. De ware sociale aard van het geweten zou zich telkens in de Kerk
moeten openbaren, wanneer bij zich voordoende nieuwe gewetensvragen de christenen
met elkaar en met de hiërarchie in gesprek treden; dan leeft de Kerk op haar best en
vindt deze Kerk (van gelovigen en hiërarchie samen) ook de juiste weg naar God,
die dan haar innerlijke norm wordt. Zo groeit de hele Kerk als gemeenschap van
deze God dichter naar haar Heer toe, haar vrijheid en haar leven, en schudt zij
langzaam alle angstige en neerdrukkende beklemming af.
Tegen deze achtergrond, die het diepste geheim van de levende Kerk onder woorden
tracht te brengen, verbleken schijnbaar alle casuïstische vragen omtrent het mogen
of niet-mogen van bepaalde handelwijzen die zich voor het moderne menselijke
geweten stellen. Het lijkt wel zeer in strijd met het Evangelie - met zijn bevrijdende
grootsheid en zijn allerverhevenste ethiek van de liefde tot het uiterste - wanneer
men zich nog ooit ging verdiepen in al te precieze detailkwesties omtrent de
geoorloofdheid voor de christen van bepaalde, nauwkeurig te omschrijven praktijken
van zijn menselijk leven. Inderdaad gaat de Kerk - die zich in haar meest authentieke
uitspraken van Concilies en Pausen wel nooit aan een eng moralisme bezondigd heeft
- door de stem van vele van haar bisschoppen, priesters en leraren, zich nu duidelijk
distanciëren van een tijdperk, waarvan wij vandaag met al te groot gemak de
scheefgegroeide, on-christelijke vernauwing in de gewetensvorming aan de kaak
kunnen stellen; daarbij wel eens vergetend, hoezeer een vroegere Kerk ook toen de
Kerk van die mensen was, in hiërarchie én gelovigen.
Toch ontkomen wij er niet aan, ook vandaag aan de Kerk te blijven vragen naar
de laatste zekerheid in belangrijke levensbeslissingen. Onze persoonlijke
gewetensvrijheid zelf vraagt erom. Wij vragen het immers steeds omwille der vrijheid
aan elkaar: wij vragen gewetensinformatie aan de andere vrije mens. Wanneer zich
nieuwe opgaven voor het menselijk geweten stellen, functioneert opnieuw de
gemeenschappelijkheid van ons geweten. Wij willen vandaag graag meer dan vroeger
samen Kerk zijn, samen met hiërarchie en priesterschap; onze sympathie gaat juist
met uitgesproken voorkeur uit naar die vertegenwoordigers der hiërarchie die dichter
bij ons willen komen, in simpele broederlijkheid de band tussen ons allen waar
maken, en die daardoor een des te grotere autoriteit bezitten. Het feitelijk gezag van
b.v. een Joannes XXIII, zijn diep doorwerkende en historisch niet meer uit te wissen
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leiding van de gehele Kerk ontleende hij in beslissende mate aan een menselijkheid
waarin de onvervalste waarden van evangelie en geloof, van God en Kerk, als het
ware op ons eigen niveau kwamen te staan. Zonder op de bijval der mensen te mikken
- een procédé dat zich ook thans spoedig afstraft - won hij toch de instemming van
praktisch een gehele wereld door de bijzonder authentieke wijze waarop hij als Paus
mede-christen en mede-mens was. Hij deed in een voor bijna iedereen onverwacht
snelle ontwikkeling de Kerk weer aanvoelen als een gemeenschap van ons allen
samen. Maar hij was het ook, die in tegenstelling tot zijn onmiddellijke voorgangers
het bewust naliet, over al te precieze vragen en opgaven behorend tot de wereldlijke
taak der christenen, originele uitspraken te doen of gezaghebbende adviezen te geven.
Men kan uit de allocuties en encyclieken van Joannes XXIII alleen met de grootste
moeite een eigen ‘leer’ ontwikkelen; noch over de beroepsethiek van wereldlijke
functies noch over de juiste houding van de katholiek in die of die gedetailleerde
gewetensvragen, gaf hij een absoluut uitsluitsel. Hij riep op tot een dieper geweten:
tot de ware, van alle overtrokken problematiek ontdane, christelijke levenshouding
in evangelische dienstbaarheid en blijmoedig zeker geloof in God die onze Vader is.
Men heeft gezegd dat zijn encyclieken ‘Mater et Magistra’ en ‘Pacem in terris’
eigenlijk niets nieuws bevatten, geen originele oplossingen aan de hand doen noch
een bijdrage leveren voor de ontwikkeling van een sociale of politieke doctrine. Maar
het nieuwe was wel, dat een Paus, vanaf de plaats waarop hij staat, zonder welk
publiek ook te vleien, op deze wijze zijn stem verhief en altijd in klare taal de zijde
koos van het recht en de menselijke waardigheid. Hij schiep een nieuw
Kerkbewustzijn en waar dit reeds binnen de Kerk groeide, gaf hij het als dienaar der
dienaren Gods zijn hoogste sanctie. Hij heeft zonder twijfel een blijvend nieuw
klimaat in de kerkelijke gemeenschap geschapen. In dit nieuwe klimaat - waarvan
wij in Nederland ondanks enige onweersbuien en hagelschade toch de weldadige
warmte nog steeds ondervinden - staan nu de leden van de Kerk met nieuwe
gewetensvragen.
Aan deze Kerk-van-elkaar vragen wij een houvast in de keuze van goed en kwaad
in sommige, ons belangrijk voorkomende beslissingen. Maar daarmee verlangen wij
in vrijheid en vrijmoedigheid antwoord, niet allereerst van boven of van buiten af,
maar een antwoord binnen de gemeenschap die wij allen immers zijn. En met
bijzondere klem vragen wij dit antwoord aan degenen die de God van ons geloof naar het woord van de Bijbel zelf - gesteld heeft om de Kerk Gods te leiden. Wij
moeten dan niet allereerst vragen om een verklaring van
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mogen of niet-mogen - deze onzelfstandigheid en onvrijheid moeten wij allen leren
kwijt te raken. Maar wij willen wel vragen aan elkaar en aan onze vaders in Christus,
of die en die praktijk in ons gezamenlijk christenzijn past, in één woord, of onze
handelwijze door ons allen tezamen ervaren kan worden als strijdig of niet met de
Geest van Christus die alleen ons allen samenbindt. Bij dit vragen en zoeken komt
een onbeperkte ruimte toe aan ons eigen menselijke weten: alle onderzoek en
wetenschap moeten hierbij in onbelemmerde mate betrokken worden. Dit zelfstandig
onderzoek alleen reeds schept de vrijheid die God zelf ons gunt, waartoe Hij ons
roept én waarin Hij als God tot ons spreken kan. Door het gezamenlijk zoeken en
weten van de mens ontstaat juist de ruimte waarin het authentiek christelijke woord
gehoord en aanvaard kan worden. En hier raken wij misschien wel het diepste
verlangen van de christen van vandaag: hij wil beslist tot de Kerk van Christus blijven
behoren, maar hij wil tot de Kerk behoren in zijn eigen volledigheid als vrije mens.
Binnen zijn eigen vrijheid ligt het - op zich reeds in God delend - vermogen om zelf
te zoeken, te vinden en enigermate iets te weten van hetgeen tot het lot en de taak
van de mens behoort, juist ook in zedelijke problemen; maar met deze vrijheid,
waarvoor hij heden bijzonder gevoelig is, wil hij in de gemeenschap der Kerk Gods
vernemen hetgeen boven alle menselijke inventie en autonomie uitgaat. Hij wil veel bewuster dan vroeger mogelijk was - in de Kerk het eigen geluid horen van een
wereld die ons mensen altijd te boven gaat: niet allereerst te boven gaat omdat wij
menselijk tekortschieten in kennis of zedelijk vermogen, maar omdat alle menselijk
weten en kunnen in deze wereld van Christus altijd stuit op het duistere en onzekere,
het grenzeloze en ongrijpbare van Hem in wie wij allen geschapen zijn.
Ook onze concrete gewetensvragen zijn uiteindelijk de vertolking van een keuze
voor of tegen de diepste bestaansgrond van geheel ons menselijk bedrijf; want één
van ons mensen op deze aarde is de gelijke van God, met Hem één als Zoon met de
Vader, wij zijn met Hem uit God geboren. Het eigen geluid van de Kerk reikt verder
dan onze eigen vrije wetenschap en onze eigen vrije beslissingen kunnen doen horen.
Wanneer wij in vrijheid deel uitmaken van de Kerk, willen wij in vrijheid horen, wat
tot het diepste domein van God behoort. Binnen de Kerk spreken en oordelen wij
anders dan buiten haar. Dit andersspreken is vaak moeilijk exact te vatten; veelal
bestaat dit anders-zijn hierin dat juist het eigen en autonoom menselijke pas binnen
de leefkring van het christelijke tot volle gelding kwam. Wanneer het dan later zich
als het vanzelfsprekend rechtmatige, als het natuurlijk menselijke aan ons voordoet,
is dit het gevolg van een vrijmaking ervan door
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de kracht van het evangelie, zoals Paulus zegt. Het evangelie - te verstaan als de
blijmakende verkondiging van ons uitzichtvolle heil in Christus alleen - hergeeft aan
een mens zijn eigen kracht door hem die van God te schenken. De eigen macht van
de mens, zijn autonomie en warsheid van iedere, ook geestelijke slavernij verworden
pas dan tot domme hoogmoed en steriele verenging van zijn bewustzijn, wanneer
hij niet meer of nog niet geloven kan, dat zijn menselijke zelfontplooiing een antwoord
is op iets wat boven zijn individuele gevoelen uitgaat. Dit houdt voor de christen in,
dat hij dan ook God kent en ‘voelt’ als de bekroning van zijn vrijheid; dit houdt voor
de predikende Kerk in, dat zij, steeds getrouwer aan Christus' gestalte als het
mensgeworden Woord, een God preekt die in vrijheid om ons antwoord vraagt; een
God die daarom het Begin en het Einde is van ons mensenleven, omdat Hij aan het
begin en het einde van onze vrijheid staat. Hij is de Heer, maar niet zoals mensen
heer over ons zijn. Zelfs een welwillende menselijke autoriteit in staat of maatschappij
geeft geen passend beeld van Gods autoriteit; het menselijk gezag komt ons altijd
voor als buiten ons staande. Geen mens kan ons - als het er op aan komt - innerlijk
beheersen, tenzij tegen de prijs van onze vrijheid. Alleen de God die wij in Christus'
gestalte gestadig meer leren kennen - de grote ontdekkingsreis van de Kerk in haar
geestelijke historie - vermag ons innerlijk te leiden, omdat Hij dieper in onze vrijheid
wortelt dan wij zelf.
Wie zo God en Kerk in het gelovig kennen gaat verstaan, verkeert in een heel
andere positie tegenover de gewetensvragen die zich aan hem voordoen dan de
christen die nog altijd de Kerk van God te veel ervaart als een instantie buiten zich.
Dit laatste beslist niet alleen door eigen schuld! De casuïstiek van het christelijk
geweten heeft zijn goed recht, maar alleen als eerste stadium van zijn gelovig zoeken.
Zo begint de mens en de christen te vragen: is dit geoorloofd, zou dit mogen? Wat
zegt de Kerk, versta: wat zegt de katechismus, de moraal, de hiërarchie? Zo kijkt hij
in eerste instantie tegen de Kerk - en tegen een eerste ervaring van God zelf - aan.
Een eerste voorlopige fase van zijn geweten, waarin hij met alle niet-christenen
overeenkomt, zij het dan, dat zij de sanctie op hun gewetenskeuze aan andere
autoriteiten, morele codes of sociale patronen ontlenen.
Zo lang een casuïstiek bij dit eerste stadium blijft en daarbinnen nauwkeurige
antwoorden geeft op alle voorkomende situatie-vragen van het menselijke geweten,
is zij eigenlijk nog niet geheel christelijk. Zij doet een, door de historische
omstandigheden afgedwongen, noodzakelijk werk, maar spreekt nog niet of nauwelijks
vanuit het eigenlijke geloven in de God van het Evangelie. In zekere zin vertolkt de
casuïstische
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moraal een nog primitief stadium van de menselijk ethiek. Vandaar dat zij bijna
noodzakelijk ontaarden moest in een ‘Spielerei’ die gevaarlijk dicht de haarkloverij
naderde, nog afgezien ervan dat de door deze moraal zo nauwkeurig verstrekte normen
het menselijk geweten af en toe zwaar verminkten, verstikten en verlamden. Dit lijkt
niet zozeer te wijten aan een overdreven beoefening der casuïstiek, maar eerder aan
haar uitgangspunt zelf, namelijk de al of niet stilzwijgend aangenomen
veronderstelling, dat de grote orientaties van het Evangelie een deductie op applicatie
toelaten tot op het geïsoleerde ‘geval’. Hier wringt een bepaalde conceptie der
moraal-theologie zelve, waarover al veel gezegd is en waarover wij niet behoeven
uit te weiden. Voldoende zij voor ons doel de constatering, dat de wetenschap van
het mogen en niet-mogen die tot gedetailleerde, apart gestelde zaken afdaalt, het
geweten uiteindelijk geen hulp kan bieden, tenzij in schijn en tegen de zware prijs
van onvrijheid, bijziendheid en bijna mechanische verstarring.
Bevrijdender werkt het, wanneer de mens, die begint in zijn geweten met een vraag
aan een nog ‘vreemde’, nog niet geheel vertrouwd geworden God - de vraag naar
het ‘mogen’ - in de confrontatie met andere, God-zoekende mensen, als christen ook
met de uit ons allen genomen Middelaar tussen mens en God en de in Zijn naam
functionerenden onder ons, zijn eigen geweten gaat ontdekken als een functie van
de gehele mensheid en van de Kerk die in hem leeft. Hij gaat als het ware de resonans
ontdekken die een bepaald levensprobleem bij ons allen oproept. Hij zal niet aanstonds
tot een duidelijk antwoord komen, hij zal heel vaak zelfs tegenspraak ontdekken, hij
zal het misschien voorlopig nog niet weten, met anderen samen niet weten. Hij zal
hoe langer hoe meer bewust en precies de eigenlijke vraag benaderen waarom het
gaat, deze vraag ontdoen van alle bijmengsels - in intenties of feitelijke
omstandigheden - die de eigenlijke gewetensvraag vaak vertroebelen, totdat
uiteindelijk de werkelijke vraag vóór hem begint te staan, de werkelijke
gewetensvraag, die zo gemakkelijk in de concrete situatie verdrinkt of verborgen
blijft. En pas wanneer de eigenlijke vraag, ontdaan van alle strikt individuele emoties,
ontdaan van alle relativiteit in opvatting en morele usances, voor zijn geweten begint
te rijzen, kan ook het antwoord helder worden. Of beter gezegd: met het gedurig
zuiveren van de uit een concrete nood geboren gewetensvraag, die tot zijn diepste
keuze tegenover God herleid moet worden, wordt het antwoord zelf al ontdekt en
geschonken. Dit is een moeizaam en pijnlijk proces, geheel anders dan het even
opzoeken van een kerkelijke (versta altijd: hiërarchische) uitspraak, die immers ook
nog voor wisselende interpretaties ruimte laat, blijkens de gehele historie der
christelijke moraal.
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Het houvast voor het christelijk geweten - waarnaar de christen terecht verlangt vindt hij eerder en veiliger door met andere christenen in eerlijkheid naar Christus'
geheim in ons allen te zoeken dan uit een al te kinderlijk en onvolwassen houding
het pasklare antwoord te vragen aan de ‘moraal’, alsof deze ergens ter wereld los in
zuivere vorm bestond en naar believen verkrijgbaar kon worden gesteld. Alsof God
zelf iemand was, die kant en klaar tot in de finesses toe zichzelf aan ons reeds geheel
had geopenbaard.
De hiërarchie der Kerk gaat ons voor in dit gezamenlijk zoeken, niet door alleen
te stellen dat wij het nog niet weten - want dit veroorzaakt slechts verwarring en
onnodige twijfel - maar door in dienende zorg om ons aller christelijk en geheimvol
gewetensgoed dat licht aan te bieden, waarin alle actuele vragen beginnen klaar te
worden, het licht van Christus zelf, die in Zijn menselijke gestalte geheel ons eigen
concrete leven opneemt in God.
Deze prediking, deze oriëntatie van alle levensfacetten in het Licht van Hem die
ons aller leven is, verwacht de gelovige Kerk vandaag bijzonder van hen die, uit ons
midden genomen, met ons samen de gemeenschap vormen waarin God aan de wereld
en haar vragen steeds meer openbaar moet worden.
Samenvattend wat wij bedoelden te zeggen zou men het volgende kunnen stellen,
altijd tegen de achtergrond van het Kerk-mysterie zoals wij dat boven hebben
benaderd.
Bij zich aandienende nieuwe gewetensvragen - zoals in de laatste tijd rond nieuwere
methodes van regeling der menselijke sexualiteit - handelt de christen goed als hij
met zijn medechristenen al luisterend en zoekend tracht te vinden wáár de eigenlijke
gewetensvraag ligt. Deze is nl. niet aanstonds duidelijk, noch alleen uit het te bereiken
resultaat van deze methodes noch alleen uit de bedoeling waarmee zij gehanteerd
worden. Het gaat om de ethische waarde van de methode zelf. Bij dit zoeken moet
de menselijke wetenschap zo volledig mogelijk meespreken, niet alleen de medische
maar ook alle kennis omtrent de mens die ons enig inzicht geeft in zijn geestelijk en
affectief handelen. Door dit gezamenlijk en eerlijk zoeken is de christen reeds bezig
‘Kerk’ te worden: hij treedt immers op zo breed mogelijke schaal in communicatie
met andere christenen. Hij gaat daarin langzaam de Geest der Kerk ontdekken.
De Kerk is echter een gemeenschap die wij zelf niet in eerste instantie maken,
maar gezamenlijk van God door Christus blijven ontvangen. Dit ontvangen van de
Kerk vindt zijn uitdrukking in de wezenlijk-
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hiërarchische structuur der Kerk. De hiërarchie is bij uitstek het sacrament der Kerk
als zodanig. Ook de hiërarchie-dragers, de bisschoppen ontvangen zelf de Kerk van
hun geloof uit andere hiërarchie-dragers. In de Kerk staat het ambt nooit alleen aan
de top; het ambt is een door God geschonken charisma dat de ambtsdrager zelf
blijvend van anderen dient te ontvangen, uiteindelijk van de gehele Kerk, want zij
alleen is de groeiende Christus onder ons.
Bij vragen van het christelijk geweten - vragen die in God gelovenden eigenlijk
aan en om God zelf stellen - functioneert dus zowel het eigen zoekende verstand als
het licht van God dat in die vrijheid tot de mens komt; hij moet zélf een besluit nemen
en tevens zélf in de hiërarchische Kerk zijn geweten tot volle ontplooiing brengen.
Deze spanning is typerend voor het geweten van de mens die zich in geloof bewust
is van de eigenlijke dimensies van zijn concrete handelen. Hij kan in Gods licht
namelijk bevroeden en gaan zien dat ook de meest dagelijkse en zgn. praktische
besluiten een perspectief bezitten dat verder reikt dan hetgeen de mens ooit
eigenmachtig omtrent zichzelf weten kan. Wij zijn geschapen en bestaan - onder alle
opzichten - in Hem die, van ons mensdom deel uitmakend, tevens geheel, tot in zijn
lichamelijkheid toe, uit God is. Wij leven in het wondere geheim van een wereld in
Christus. Ook alle vragen rond het geheimzinnig ontstaan van de mens uit de
liefdevolle eenheid van de twee die gedreven door hun Godsgelijkenis zich tot de
éne mens verenigen, kunnen nooit alleen worden afgedaan met de exacte kennis die
wij van deze menselijke functies verworven hebben. Er blijft altijd een ruimte over:
en juist hierin, in deze grote ruimte rond de mens vinden wij christenen elkaar op
weg naar Degene die zich mede door ons gezamenlijk zoeken er luisteren altijd verder
aan ons openbaart.
Wie alleen maar oog heeft voor het zogenaamde concrete en praktische snijdt de
weg af naar de concrete God-met-ons die de Christus van ons allen is.
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Het persoonlijk geweten en de planning
Dr. L. de Vink
WANNEER wij de publikatie van Pater Mulders op ons laten inwerken, zien wij
daar een nieuwe conceptie van het beleven van ons geloof in ons dagelijks leven.
De moderne wijze van denken, waartoe Paus Joannes XXIII de stoot heeft gegeven,
had tot gevolg, dat wij als Christenmensen in een bepaalde onzekerheid kwamen ten
opzichte van hetgeen wij gewend waren en dat het stramien waaraan vele ouderen
onder ons vasthielden, veranderd werd. Deze wijze van leven in bovengenoemd
stramien met indicaties gaf aan vele gelovigen moeilijkheden om deze te aanvaarden
en zeker op het punt van de huwelijksbeleving, terwijl er wederom anderen onder
ons erg verheugd waren met de tot heden gevolgde lijn. Door een bres te slaan in
deze oude gedachtengang trad een groot voordeel op, nl.: de hedendaagse christen
zal zich meer moeten verdiepen in de problemen die hij in zijn leven ervaart, terwijl
de christenen onderling, door de gemeenschapsgedachte bezield, ruimer met elkaar
tot uitwisseling kunnen komen over bepaalde aspecten dan vroeger het geval was.
At men vroeger van het voorgezette voedsel, nu zullen we zelf het voedsel moeten
verzamelen en het goede eruit moeten zoeken. Geholpen door de groeiende inzichten
der Kerk als Volk Gods, groeit deze gemeenschap naar het bewustzijn toe, tezamen
met elkaar de Kerk van Christus hier op aarde te zijn. Dit heeft, zoals Pater Mulders
zeer terecht zegt, grote consequenties, niet alleen voor de persoon zelve, maar ook
ten opzichte van de gemeenschap waarin hij leeft. Zijn vrijheid wordt weliswaar
groter, maar eveneens zijn verantwoordelijkheid.
Dit is ook het geval in de huwelijksbeleving en de moderne planning in het
huwelijk. Konden wij vroeger volstaan met de door de Kerk (hiërarchie) opgestelde
feiten en voorschriften, momenteel is dit niet meer het geval. Bij de voortschrijdende
kennis van de mens als totaliteit en de daarmee gepaard gaande inzichten op
psychologisch en anthropologisch gebied, komen geheel nieuwe facetten naar voren.
Door de dieptepsychologen die in de eerste helft van deze eeuw leefden is het dualisme
van ziel en lichaam, het gescheiden zijn van deze twee elemen-
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ten, volledig doorbroken. Men is nu tot de overtuiging gekomen, dat de mens in zijn
totaliteit een eenheid vormt, ziel en lichaam gebonden. Velen der psychologen zien
dan ook de uiting van de mens in zijn levenswandel als het resultaat van zijn denken,
doen en handelen.
Momenteel zal de christen derhalve moeten leren denken in de gemeenschap der
christenen en zich langzaam maar zeker confronteren met de huidige kennis der
wetenschap. Na hiervan kennis genomen te hebben zal hij zich moeten afvragen hoe
het staat met zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van God. Hierbij zal hij niet
alleen zichzelf moeten zien, maar eveneens zijn levenspartner, zijn gezin, alsmede
de christengemeenschap. Daarna zullen de beide levenspartners bij zichzelf te rade
moeten gaan, of bepaalde handelingen en planning verantwoord zijn ten opzichte
van de Schepper. Hier moet men degelijk de voor- en nadelen zeer zuiver afwegen
en met de grotere vrijheid neemt hier tevens de verantwoordelijkheid toe. Men weegt
dus hier zijn persoonlijk geweten af in de volle liefde tot elkaar, tot het gezin en tot
de Schepper. Dit zal in het begin moeilijkheden geven, omdat een statische toestand
stromend gemaakt is en uitgroeit naar het dynamische, dat als finaliteit de Schepper
tot einddoel heeft. Dat deze verandering beslist fouten met zich mee zal brengen is
begrijpelijk, maar iederéén maakt fouten. Wij trachten als mens naar de volmaaktheid
te groeien en door de persoonlijke inzet wordt dit gestimuleerd. De mens moet
nadenken en overwegen wat hij zal gaan doen. Naarmate hij zich in dit proces meer
oefent, zal hij met vallen en opstaan naar een rijping toegroeien, die hem het gevoel
zal geven van zelfstandigheid en ruimte. Hierbij zullen ook zeker onderlinge
verschillen optreden en wat voor de één geldend zal zijn is beslist niet een overweging
voor de ander. Men zal dus de andere als goed lid van de gemeenschap veel beter
gaan zien en een waarachtige naastenliefde kan zich hieruit vormen, omdat men
elkaar hierin de helpende hand kan bieden.
Gaan we met deze kennis gewapend een poging doen om de planning van het gezin
en daarmee het gebruik van de ‘pil’ te bekijken, dan lijkt het ons fout, om dit vraagstuk
in een ál te emotionele sfeer te benaderen. Wij krijgen dan het vormen van kampen
en partijen, die elkaar te vuur en te zwaard bestrijden. Naar mijn mening is het nu
tijd, om al deze affect-reacties eens te begraven en rustig na te gaan of hier een
bepaalde lijn uit te kristalliseren is. Onze bisschoppen hebben in hun grote wijsheid
dit reeds gedaan in hun herderlijk schrijven aan de nederlandse geestelijken
betreffende deze moderne richting.
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Zij stelden vast, dat zij onvoldoende op de hoogte waren van de strekking dezer
toepassing, hetgeen toch redelijk is, daar alles een groeiproces moet doormaken en
niet zoals vroeger op elke vraag een antwoord wordt gegeven. Tevens deelden zij
mede, dat ook de moraaltheologen nog niet tot een eensgezind standpunt waren
gekomen, maar dat men, en hier ziet men de moderne visie van onze bisschoppen,
bij het gebruik een beroep moest doen op het persoonlijk geweten van de katholiek.
Tenslotte hoopten zij gedurende het concilie contact op te nemen met andere
episcopaten om tot nader inzicht te komen.
Hieruit blijkt, dat onze bisschoppen een rijpe studie en een rustig beraad nodig
vinden om de groei van dit probleem na te gaan. Door à bout portant afwijzen wordt
een ontwikkeling tegengehouden, een ontwikkeling waar John Rock over spreekt,
die helaas door ons katholieken veel te laat is aangepakt. Men moet oppassen dat we
niet in dezelfde fout vervallen als in vroegere tijden, waarbij later allerlei feiten
achterhaald werden en het standpunt gewijzigd moest worden.
Bij een dynamische ontwikkeling moet men het stromend element niet afdammen,
maar juist het element van het persoonlijk geweten krachtig stimuleren om tot een
goed inzicht te komen. In vroegere jaren, toen de anti-conceptionele middelen naar
voren kwamen, stond de hele christengemeenschap hiertegen op. Deze middelen
werden op argumenten verboden waarvan men nu de vraag kan stellen of ze nog
steekhoudend zijn. Dat het gebruik van anti-conceptionele middelen, biologische en
chemische, bovendien niet erg esthetisch was, is begrijpelijk, gezien de manipulaties
die bij de vrouw of man verricht moesten worden vóórdat een samenleving kon
plaatsvinden. Het andere nadeel was, dat veelal geen goede uitstorting van sperma
kon plaatsvinden. Behalve deze punten moet men nog denken aan de psychische
reacties van één of beide partners, welke men in het geheel niet over het hoofd mag
zien. Het zijn fundamentele zaken die bij de werking van de pil niet vergeten mogen
worden.
Vragen wij ons nu af, wat de pil is en hoe hij werkt, dan kunnen we vaststellen, dat
dit geneesmiddel een remmende werking heeft, welke via orale weg tot stand komt.
Hij berust op een progestatieve functie; het hormoon heeft een beschermende en
remmende werking. Het remt de gonadotrope hormonen, afkomstig uit de hypophyse,
zodat hieruit volgt, dat geen prikkels aan het ovarium gegeven worden om tot rijping
van een follikel over te gaan. Dit betekent dus in engere zin, dat hiermede het ovarium
een rustpauze wordt toebedacht, die later tot gevolg kan hebben, dat een betere functie
optreedt. Men noemt dit het zgn.
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rebound-effect, waar reeds lang in de endocrinologische theraphie gebruik van
gemaakt werd.
Een volgende vraag is: Waartoe gebruikt de medicus deze pil?
Zoëven hebben we reeds opgemerkt, dat deze pil een mogelijkheid geeft om een
bepaald effect, n.l. een rebound-effect, teweeg te brengen, dat wil dus zeggen, door
het appliceren van de pil in geval van menstruatiestoornis of steriliteit wordt het
ovarium tijdelijk stilgelegd, om na enkele maanden gebruik de mogelijkheid te hebben
de menstruele cyclus verbeterd te zien. Men ziet dus dat men met het stilleggen van
het ovarium later een betere ovulatie hoopt te verkrijgen.
Een tweede mogelijkheid is: de cyclus te verbeteren en zodoende een normale
temperatuurcurve te voorschijn te roepen.
Een derde mogelijkheid bestaat, om door stillegging van het ovarium een
zwangerschap onmogelijk te maken, een zgn. a-conceptie (zoals Hillen dit noemt).
Vervolgens wordt de pil nogal eens gebruikt in lactatie-periode, wanneer de vrouw
het kind voedt, om daarbij een zekerheid te hebben dat geen ovulatie zal optreden.
Normaliter moeten we zeggen, dat meestal geen zwangerschap optreedt, maar dit is
wel mogelijk wanneer enkele voedingen uitvallen. Deze therapie past de medicus
toe met de bedoeling de vrouw enige tijd rust te geven en daardoor de voeding en
de primaire opvoeding van het kind beter te waarborgen. Het is nog zeer de vraag
of het gebruik van deze progestatieve hormonen wel daadwerkelijk gunstig is, omdat
verschillende auteurs menen, dat deze therapie ook een remming kan hebben op de
lactatie.
De vraag dringt zich nu aan ons op, of het geoorloofd is, gebruik te maken van het
tijdelijk stilleggen van het ovarium om de conceptie te voorkómen. Men kan de vraag
ook anders stellen en hier komt het mijns inziens op aan:
Is het de mens geoorloofd met de huidige kennis van het natuurprobleem, het
natuurnoodwendige proces der ovulatie en derhalve ook de fertiliteit naar believen
stil te leggen en te regelen?
Alle gelovige auteurs stellen zich op het standpunt, dat een totale verhindering van
de conceptie in elk geval ongeoorloofd is. Is dit echter hetzelfde bij een tijdelijke
onderbreking van de vruchtbaarheid? Neen, dit zal iedereen beamen.
Deze kwestie kan men ook op een andere wijze benaderen. Wanneer wij namelijk
eens de doelstelling van de mens in het huwelijk nagaan,
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dan is het toch zeker niet alleen om de progenituur te verzekeren, maar toch ook om
de verhouding tussen de beide partners in liefde naar behoren te beleven. Naast een
geestelijke eenheid mag men in de totaliteit van de mens de sexuele beleving niet
vergeten. Dit is echter vroeger veel te veel gedaan en men zag dit sexuele beleven
als een bijkomstig iets, dat eigenlijk op het tweede plan werd geschoven.
Men heeft getracht om door middel van p.o. de mensen een richtsnoer te geven
voor hun sexuele uitingen en daarmede probeerde men uit de impasse te komen.
Wij dienen goed voor ogen te houden dat we voorzichtig moeten zijn met te spreken
van primair en secundair doel. Dit, omdat de huidige inzichten betreffende huwelijk
en sexualiteit in het huwelijk toch iets anders zijn dan voor vele jaren terug. Men
heeft gezien, dat de sexuele beleving één van de grondpijlers is voor een normale
coëxistentie van de huwelijkspartners; zij, zowel geestelijk als lichamelijk in liefde
in elkaar opgaande, trachten elkaar te stimuleren in de goede zin des woords. Dit
heeft tot gevolg, dat men het tweede plan waarop men de sexuele belevenis eigenlijk
schoof, anders moet zien. Daarbij staat vast, dat de vrouw zich bij de geslachtsdaad
meer als vrouw ontwikkelt dan wij vroeger wel gemeend hebben. De libido sexualis
is een door de Schepper gegeven eigenschap, die buiten de vruchtbare periodes
aanwezig blijft en die voor de persoon als zodanig een constructieve functie heeft.
Wanneer men nu de progenituur primair stelt, dan doet men aan de hele persoon
tekort. Dit duidt tevens op de positieve waarde van het samenzijn van man en vrouw
in het tijdperk der onvruchtbaarheid, bijv. in de menopauze.
Men moet hier echter de mens als totale persoonlijkheid zien, die beide functies
in zich verenigt en deze ten goede moet gebruiken. Reeds in het begin wees ik erop,
dat de dieptepsychologie ons de mens duidelijk voorstelt als totaliteit, die zowel zijn
bewustzijn als zijn onderbewustzijn verenigt tot een eenheid. Deze totale mens kan
op een gegeven ogenblik psychische problemen hebben waarbij de houding van deze
mens kan veranderd worden, zelfs pathologisch ontaarden. Het is dáárom van belang
dit op te merken, omdat sommige auteurs menen, dat men alleen op medische
indicaties de ‘pil’ zou kunnen voorschrijven.
Maar er zijn toch ook andere indicaties, waarbij de vrouw als het ware zúlke
moeilijkheden en problemen heeft, dat het eventueel stilleggen van het ovarium zeker
gewettigd zou kunnen zijn.
Het is een feit, dat de mens als redelijk denkend wezen een grotere
verantwoordelijkheid krijgt, die hij als mens op zich moet nemen, en
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waarbij zowel de man als de vrouw dienen te bedenken, hoe zij in een gelovig
christen-leven dit alles kunnen inpassen. (Dit impliceert, dat een al te vlot en
onnadenkend gebruik gemakkelijk een misbruik wordt). Zij kregen dus hierbij de
morele verantwoording t.o.v. hun persoon, hun partner en hun gezin en t.o.v. de
gemeenschap waarin zij leven.
Men diene bij het gebruik van de pil nog enige zaken goed in het oog te houden.
De eis aan dit pharmacon is namelijk, dat het de mens niet verminkt, zijn totale
persoonlijkheid dient volledig intact te blijven. Wij menen ook, dat het duidelijk
vastgesteld moet worden, dat hier geen veranderingen optreden. Verschillende
vrouwen delen mee, dat de geslachtsdaad een veel intensievere beleving oplevert,
waarbij de totale eenheid van twee individuen niet door een psychische angst verstoord
wordt. Over deze psychische angst en gewetensangst is reeds veel geschreven en wij
moeten oppassen, dat wij niet weer in de impasse komen, waarbij de angst voor het
hiernamaals uiteindelijk een druk op de mensen gaat uitoefenen. Wij moeten zeker
voorzichtig zijn met het hanteren van een medicament, maar wij moeten nóg grotere
voorzichtigheid in acht nemen, dat zo langzamerhand niet de God van de liefde de
God van de angst en de straf gaat worden en die wij helaas zo dikwijls hebben zien
optreden, goed bedoeld, maar verkeerd tot uitwerking gekomen. Tevens willen wij
er de aandacht op vestigen, dat bij het uitstorten van het sperma in de vagina bij vele
vrouwen een positief effect optreedt, dat ze veerkrachtiger worden en hun psychische
instelling duidelijk merkbaar verbetert.
Wij moeten ons eerlijk afvragen, of bij de toepassing van de ‘pil’ er niet indicaties
van verscheidene aard gesteld moeten worden, waarbij de ruststelling van het ovarium
wenselijk is. Wij noemen: het ziek zijn van de vrouw, de ziekte van de man, teveel
kinderen, economische omstandigheden, rhesus-antagonisme met dodelijke
progenituur, psychisch onvermogen van de vrouw om meerdere kinderen op te
voeden, of andere psychische omstandigheden. Daarover is het laatste woord nog
niet gesproken, maar men passe op, niet af te glijden in emotionele ontladingen van
één of andere partij, waarbij de mens als redelijk schepsel Gods gediskwalificeerd
wordt als een nummer, dat volgens een bepaald stramien moet leven om daardoor
de eeuwige zaligheid te bereiken.
Positief ingestelde christenen zullen met een waarachtig goede geloofsopvatting
voor zichzelf een grote verantwoordelijkheid moeten
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nemen om over te gaan tot een tijdelijke rustfase van het ovarium. Men dient hierbij
door zijn geestelijke leidsman en zijn medicus ter zijde te worden gestaan.
***
Samenvattend zouden wij willen stellen, dat
1. het persoonlijk geweten van de mens in deze dynamisch geworden kerkelijke
gemeenschap een belangrijk element is, dat verder tot ontwikkeling gebracht
moet worden,
2. hierbij zijn katholiciteit en zijn geloof als gevolg een diepere zin krijgen.
3. de toepassing van de pil zodanig moet zijn, dat daarbij de
persoonlijkheidsstructuur niet mag worden aangetast.
4. bij het bezien van het probleem de vraag gesteld moet worden, of de christen
het recht heeft bij de huidige kennis van het natuurprobleem, het
natuurnoodwendige proces der ovulatie en derhalve ook de fertiliteit naar
believen stil te leggen en te regelen. Indien vraag 4 positief beantwoord wordt,
wordt de vrijheid van de mens groter, maar tevens zijn verantwoordelijkheid
t.o.v. zijn levenspartner, zijn gezin, de gemeenschap en God.
5. naast de medische indicaties ook vele psychische problemen een toepassing van
de pil rechtvaardigen.
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Het geestelijk testament van Dag Hammarskjoeld
Sven Stolpe
HET cultuurleven in Zweden wordt op dit ogenblik gekenmerkt door een zwarte
troosteloosheid. Ingmar Bergmans laatste film, Het Zwijgen, schildert een wereld
zonder genade, mensen die overgeleverd zijn aan de verschrikking van hun
hartstochten omdat zij geen contact meer vinden met elkaar en met God. In het theater
wordt Strindbergs hel van het huwelijk weer opgeroepen met de opvoering van het
amerikaanse stuk Wie is bang voor Virginia Woolf? Het misschien meest opvallende
prozadebuut van het jaar, Sun Axelsson, behandelt een perverse moederhaat, gekruid
met rauwe gemeenheden. De jongste dichtbundel van Karl Ragnar Gierow is in zijn
vertwijfeling zwart als de nacht.
Christendom en Kerk zijn voorwerp van onophoudelijke smaad. De pers is zo
goed als gelijkgeschakeld. Aftonbladet en Stockholms Tidningen zijn overgenomen
door de vakbonden en doen nu in vijandschap tegen de Kerk en het christendom nog
nauwelijks onder voor Dagens Nyheter. De rechtse krant, Svenska Dagbladet, voert
geen noemenswaardige cultuurstrijd meer; zijn overigens uitstekende cultuurredacteur
is even ‘radicaal’ geworden als zijn collega's van Dagens Nyheter. Geen enkele krant
van niveau staat op het ogenblik nog open voor een consequente christelijke
cultuurkritiek. De ring begint te sluiten. De bisschoppen zijn uit de openbaarheid
verdwenen. De Kerk zwijgt.
Nooit heeft ons land zulke diepe duisternis gekend. Maar precies op dat ogenblik
gaat er een lichtstraal op. Met het dagboek van Dag Hammarskjoeld ‘Wegwijzers’
breekt weer voor het eerst sinds lange tijd een stroom van echt geestelijk leven door
in het vervuilde en beklemde cultuurleven van ons land. Ongetwijfeld heeft
Hammarskjoeld belangrijk werk verricht als politicus, maar ik vraag mij af of dit
dagboek niet zijn grootste prestatie is. Voor mij is het een van de belangrijkste boeken,
niet alleen van de Zweedse literatuur maar van onze tijd.
Niets is de laatste jaren in Zweden zozeer door het slijk gesleurd als de christelijke
deugden van reinheid, ascese en offervaardigheid. In honderden artikelen hebben
we kunnen lezen dat deze deugden pervers, masochistisch, walgelijk waren. De mens
moet integendeel afstand nemen tegenover de eisen die hij zichzelf stelt of die anderen
hem
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stellen, elke overtuiging moet hij ‘saboteren’, zich uitsluitend op zijn zinnen en driften
verlaten; tastend moet hij in het relativisme zijn weg vinden door middel van
compromissen. Meer dan de meesten van ons heeft Hammarskjoeld geleden onder
het vernederende materialisme van de Zweedse welvaartstaat. Met deze bloemlezing
uit zijn dagboeken treedt hij naar voren niet alleen als een ondubbelzinnige christen,
maar, ik durf bijna te zeggen, als een christelijke mysticus. Toen ik enkele jaren
geleden in verschillende artikelen probeerde te bewijzen dat Hammarskjoeld een
mysticus was, werd dit als een gratuïte bespiegeling afgedaan. Nu liggen de stukken
voor ons, ze spreken voor zichzelf.
De hoofdstukken van het boek zijn gedateerd of in van jaartallen voorziene
afdelingen gegroepeerd. Aldus wordt het mogelijk deze man op zijn geestelijke weg
te volgen. Het blijkt dan dat hij begonnen is als een heldenvereerder in de geest van
Vilhelm Ekelund. Als student schrijft hij in een gedicht: ‘Morgen zullen wij elkaar
ontmoeten, de dood en ik. Hij zal zijn degen stoten in een wakkere man’. Reeds
vroeg stelde hij zijn levensideaal op: ‘In klaarheid het leven weerspiegelen en het in
zuiverheid vorm geven’. Gaandeweg wendt hij zich, in de vorming van zijn
persoonlijkheid, naar het christendom. Hij is een strenge rechter voor zichzelf. Tot
in de laatste jaren beschuldigt hij zich van zonden als verachting voor mensen,
belangstelling voor zijn eigen roem, wrevel over de roem van anderen,
onvruchtbaarheid, vreugdeloosheid. Wat hij daarover schrijft, gaat lijken op een
strenge, voorname christelijke levensleer; precies die levenshouding die in Zweden
voor pervers wordt uitgekreten. Vooral in de tijd toen hij nog een jong ambtenaar
was in Stockholm, walgde hij van de gemeenheid en de lafheid van zijn medemensen
en in zijn dagboek schetst hij bijtende, boosaardige portretten, met weglating evenwel
van alle namen. Ik heb de indruk dat hij in die tijd dreigde vast te lopen in een
Uebermensch-romantiek, in een steriele verachting voor het mensdom, of in een
vlucht uit de werkelijkheid in stoute avonturen. Zijn dagboek bewijst echter dat hij
deze gevaren zelf beter zag dan wie ook uit zijn omgeving. Hij deed zijn uiterste best
om ze te bestrijden. ‘Minachting voor uw medemensen belet u in ieder geval niet,
naar hun erkenning te streven, zonder uw zelfrespect te verliezen’, schrijft hij bitter.
Hij constateert ‘de dikhuidige zelfvoldaanheid van zijn eenzaamheid’, zijn hoogmoed
en trots.
Vooral zijn eenzaamheid. Een eenzamer mens dan Dag Hammerskjoeld kan men
zich nauwelijks voorstellen. Hij was een betoverende persoonlijkheid. Het viel hem
makkelijk, met iedereen in gesprek te komen. Maar niemand, of slechts heel weinigen,
kwamen hem nabij. Waarom hij zich nooit aan een vrouw gebonden heeft, willen
we hier
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niet bespreken. Maar klaarblijkelijk zag hij al heel vroeg dat zijn lot, ja, zijn roeping
in de eenzaamheid lag. Men vroeg van hem een offer, en dat offer was de aanvaarding
van die eenzaamheid. Wie vroeg dit offer?
Lange tijd heeft hij dat niet geweten. ‘Eens heb ik antwoord gegeven. Was het aan
iemand, was het aan iets? Van dat ogenblik af heb ik de zekerheid dat het bestaan
een zin heeft en dat mijn leven daardoor zijn doel heeft in de onderwerping. Sindsdien
weet ik, wat het betekent, niet om te kijken en zich niet om de dag van morgen te
bekommeren’. Hij die zich lange tijd als een door en door gezonde, door de zon
gebruinde man had gevoeld, wie niets in de weg stond - ‘de zegeglans over een man
van goede wil, de smaak van zoete noorse bessen in de mond, zonnebrand en vorst’
- moest in de eenzaamheid niet alleen de vloek van de steriliteit ervaren, maar ook
iets dat leek op starheid van gemoed. Hij verdacht zichzelf van pose: ‘Offert hij zich
voor anderen, in werkelijkheid om wille van zichzelf, in een verkapt egocentrisme?’
Hij voelde zich bijna ‘in eenzaamheid vertwijfelen’ en wilde weten of hij werkelijk
‘een recht op leven kon verwerven in een gemeenschap boven het individu’.
Meedogenloos noemde hij zichzelf een Streber. De liefde die hij nooit aan een vrouw
kon wijden, richtte hij op de natuur: ‘In mij leeft een brandende pijn. Het is een
verlangen naar vereniging, een verlangen om op te gaan in, deel te hebben aan een
ontmoeting als die van de liefde. Een pijn die gelijkt op de begeerte van aardse liefde,
maar die zich richt op grond, water, hemel... Tevreden? Neen, neen, en nog eens
neen... Maar verkwikt, uitgerust, vol verwachting...’.
In deze bijna uitzichtloze situatie - ‘arbeid als bedwelming voor de eenzaamheid,
boeken als surrogaat voor mensen’ - sloeg dan plotseling de roeping in. Hij werd
geroepen om secretaris-generaal van de Verenigde Naties te worden, misschien het
meest belangrijke ambt ter wereld. En ineens vonden zijn problemen een oplossing.
Nu zag hij waarheen zijn lot hem steeds geleid had, welke de zin was van al zijn
ascese, van zijn zelfontlediging, van zijn harde training. Hij was uitgerust om zijn
leven voortaan aan een grote taak te wijden. ‘Eéns hebt gij mij erkend, slingeraar.
Nu is uw storm. Nu tegen u in’. Zijn hele uiterlijk veranderde. De opdracht tilde hem
op. Wat hem als steriliteit, zinloos offer, isolement, verlies aan warmte, ja, als
verstarring afgeschrikt had, bleek nu noodzakelijke voorbereiding te zijn geweest
voor een bijna bovenmenselijke taak: dienaar van alle volken. Nu begreep hij zijn
lot in christelijk perpectief: ‘Sterk en vrij, doordat hij zelf niet meer bestaat’. Zijn
taal wordt nu die van de klassieke christelijke ascese, ja, die van de mystiek. In
katholieke kringen zijn al deze ervaringen en
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uitdrukkingen wel bekend, maar in Zweden zijn ze exotisch vreemd. Tussen de
heilige Birgitta en Dag Hammarskjoeld zie ik nauwelijks nog één ware Zweedse
mystieke: Emillia Fogelklou.
Hij ging door met zijn strenge zelfkritiek - ‘behaagziek, ziek in de erkenning van
uw behaagzucht’ - maar hij voelde zich ook van God vervuld. Hij sprak van heilig
worden: ‘de weg naar de heiligheid gaat vandaag de dag noodzakelijk door
handelingen’. Hij begon intensief de Evangelies, de mystieken, Eckehardt, Tauler,
Thomas van Aquino te lezen, ook oosterse mystieken en Martin Buber. Hij zag in
dat zijn ‘solipsisme, zijn machtsbegeerte en vernielzucht’ alleen door de liefde konden
worden overwonnen. Hij bleef geïsoleerd, hij kwam nooit tot een liefdesverhouding
tot een medemens maar hij gaf zijn hele leven aan de liefde voor anderen. Hij erkende
de ernst van het probleem. Heel zijn werk kon gemakkelijk in uitwendigheid,
roemzucht en mechanisch verrichte arbeid ontaarden. Soms meende hij zijn roeping
te verraden: ‘Hoe dood kan een mens toch zijn achter de façade van uitwendige
bekwaamheid, plichtsgetrouwheid en... eerzucht!’ Op die ogenblikken beschouwde
hij zichzelf als ‘eerzuchtig, niet blij, een doder van vreugde’. Maar hij wist ook dat
iemand hem ‘met de slinger had geraakt’, dat iemand hem geroepen had:
‘Dankbaarheid en bereidwilligheid. Uw deel werd: alles voor niets. Aarzel niet, als
het nodig is, te geven wat toch niets is, voor alles’. Hij gaf toe dat zijn ‘vertrouwen
klein’ was: ‘Des te dieper moet ge u buigen als wat aan u gebeurt in overeenstemming
is met uw geloof’.
Hij wilde slechts één ding: Christus volgen. ‘Uit mezelf treden, ik sta mezelf in
de weg; uit mezelf gaan, als vervulling’. Hij wilde geheiligd, hij wilde heilig worden:
‘Heiliging - het licht of in het licht zijn, zo ledig gemaakt van mezelf, dat het licht
kan stralen, dat het kan verzameld worden en verbreid’. Hij piekerde over ‘de
vereniging van de ziel met God’ en vond dat het zijn plicht was, alles te offeren om
alles te geven. Zeggen dat God ons opvoedt door het lijden, is nogal primitief, vond
hij: ‘Hoe ver daarvan verwijderd is de aanvaarding van het lijden als het ons treft
omdat wij volgden wat wij als Gods wil erkenden’. En hij begon zijn eenzame
levensweg te begrijpen: ‘Hoe onbegrijpelijk groot is, wat mij geschonken is; hoe
gering is, wat ik “offer”!’ Nooit heeft hij menselijke liefde ervaren, maar hij wist:
‘Enkelen zijn uitverkoren om tot op de drempel van de uiteindelijke overwinning
geleid te worden, tot aan de creatieve daad van het offer, in plaats van tot de
lichamelijke vereniging - in een flits van gelijke verblindende kracht’.
Op het einde schreef Hammarskjoeld liever gedichten dan aforismen en maximen.
Enkele van deze gedichten zijn echt groot. ‘Achter hun
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narrenmasker verstikt, speuren mijn zinnen, uitgedroogd’ - ‘Moe van de mensen,
zoekt gij de eenzaamheid, te moe om ze te vullen’. Hij wist echter ook iets van
verfijning: ‘Als het vuur geen uitweg krijgt, verandert het kolen in diamanten’. Hij
lachte over de laster die men over hem vertelde: ‘Toen hij geen vrouw vond, noemde
men de eenhoorn pervers’.
In een groot gedicht, dat tot de klassieke Zweedse poëzie moet gerekend worden,
heeft hij zijn levenservaring samengevat:
De weg - gij moet hem gaan.
Het geluk - gij moet het vergeten.
De kelk - gij moet hem ledigen.
De smart - gij moet ze verbergen.
Het antwoord - gij moet het leren.
Het einde - gij moet het dragen.

In verschillende gedichten zag hij zichzelf sterven - als een offerdier, als een
gefusilleerde, als een ter dood gemartelde. Hij wist dat hij eens zijn Golgotha zou
vinden. Hij was bereid, alles te geven. Niemands dood was zo organisch verbonden
met zijn leven, zo uit dat leven zelf ontstaan, als Hammarskjoelds dood in Kongo.
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Conciliekroniek
Balans van de tweede sessie
P. Fransen S.J.
NOG meer dan na de eerste zittingstijd mag nu de vraag gesteld worden: wat is er
in deze tweede periode bereikt? Op 4 december had de eerste plechtige Sessie van
het Concilie plaats. De Constitutie van de H. Liturgie en het Decreet over de
publiciteitsorganen werden finaal goedgekeurd en door de Paus gepromulgeerd.
Dit keer konden de bisschoppen naar huis terug gaan met twee documenten, niet
meer met lege handen zoals verleden jaar. Dat is natuurlijk een resultaat. Het grote
werk was echter tevoren al geleverd: in de besprekingen van de eerste sessie en in
de vergaderingen van de commissie voor Liturgie in de tussentijd. In deze tweede
sessie hoefden de bisschoppen niets anders meer te doen dan te stemmen.
Maar er is iets meer, iets dat belangrijker is dan deze tastbare resultaten. In
gesprekken met bisschoppen is het me steeds weer opgevallen dat zij veel
optimistischer waren dan de theologen, en zeker dan de journalisten. Bij een of ander
kwam daar wel wat klerikale zalving bij. Maar meestal was het optimisme echt. Als
men naar de reden vraagt, krijgt men bijna altijd het antwoord: u hebt er geen idee
van, hoe de bisschoppen naar elkaar toe groeien; hoe veel zij ook van elkaar geleerd
hebben.
Wij hebben niet veel bisschoppen ontmoet die wensen dat men sneller zou werken.
In vergaderingen zoals het Concilie er een is, kan men twee wegen volgen. De
meerderheid kan zijn wil opdringen; dan bestaat het gevaar dat de minderheid zich
opsluit in star verzet. Men kan ook met elkaar praten, elkaar trachten te overtuigen;
een deel van de minderheid kan dan overtuigd worden of ten minste zover worden
gebracht dat zij begrip toont voor andere posities. Deze tweede weg vraagt echter
ontzettend veel tijd en geduld.
Hierin verschilt een Concilie van een Parlement. Dit was werkelijk opvallend in
de loop van de laatste weken. De discussies over het oecumenisme en de
godsdienstvrijheid werden geopend met zeer harde en gesloten stellingnamen van
Spaanse en Italiaanse bisschoppen. Na anderhalve week brokkelde deze muur
zienderogen af: zij werden niet ineens in oecumenisten herschapen, maar zij
verklaarden zich bereid de andere bisschoppen hun gang te laten gaan. ‘Bij ons zullen
wij langer moeten wachten’.
Dit gesprek van de bisschoppen onderling vindt plaats op verschillende niveaus:
in de Concilie-aula, in de pers- en documentatiecentra, in de bisschoppenconferenties.
Van wat er in de concilie-aula gebeurt, merkt de wereldpers vaak alleen de incidenten
op. De duitse pers b.v. heeft de strenge veroordeling van de Curie en het H. Officie
door kardinaal Frings en het gepassioneerde antwoord van kardinaal Ottaviani tot
het hoogtepunt van déze zittingstijd geproclameerd. Het was goed dat dit eens gezegd
werd; het was de psychologische ontlading van een spanning die reeds weken duurde.
Maar minder spectaculaire interventies zijn veel dieper ingeslagen. Zo bijvoorbeeld
de rustige, geestige rede van Mgr. St. Leven uit San Antonio in Texas. ‘Het wordt
tijd dat wij, bisschoppen, niet alleen een dialoog aangaan met de niet-katholieken,
maar ook onder elkaar’.
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De vele persbureaus en documentatiecentra vormen het tweede gespreksforum. Er
is een nieuwe gewoonte ontstaan: wanneer een bisschop in de aula een opmerkelijke
interventie had gehouden, werd hij uitgenodigd om nog dezelfde dag zijn rede te
lezen en te becommentariëren in een of ander persbureau. Samenvattingen van deze
toespraken en van de discussies werden in verschillende talen gepubliceerd. In
dezelfde zin heeft ook L'Avvenire d'Italia, de krant van kardinaal Lercaro uit Bologna,
uitstekend werk verricht. Daar vond men de beste weergave van de
ochtendvergaderingen in de basiliek. Regelmatig verschenen kleine studies als
antwoord op de overdreven, vaak totaal onhistorische stellingen van sommige leden
van de Curie. Kardinaal Lercaro heeft zich omringd met een kleine groep van
talentvolle leken en priesters, die in openheid en werkkracht voor geen enkele
‘transalpino’ hoeven onder te doen. De krant werd dagelijks aan alle italiaanse
bisschoppen gestuurd.
Een derde gelegenheid tot dialoog boden de bisschoppenconferenties. De meeste
bisschoppen woonden hun vergaderingen trouw bij. De conferenties hielden
voortdurend contact met elkaar, afgevaardigden van de ene waren aanwezig op de
vergaderingen van de andere. Zij organiseerden bovendien theologische en pastorale
spreekbeurten door ‘periti’.
Wat door al deze gesprekken bereikt is, is buiten het Concilie niet altijd zichtbaar.
Maar het is opmerkelijk. Eén voorbeeld slechts. Men weet dat de Paus nieuwe
verkiezingen voorgeschreven had om het aantal commissieleden aan te vullen. Men
zal zich ook wel herinneren hoe in oktober 1962 het opstellen van lijsten van
kandidaten voor zulke verkiezingen bijna onmogelijk leek. Dit keer echter was er
binnen de kortste tijd een lijst van kandidaten klaar die voorgesteld werd door niet
minder dan 65 bisschoppenconferenties. Deze lijst haalde, op vijf na, al haar
kandidaten erdoor. Zulk een fenomeen laat ineens aanvoelen, hoezeer de bisschoppen
op elkaar afgestemd zijn, elkaar kennen en op efficiënte wijze bereiken wat zij willen,
telkens als hun de mogelijkheid en de vrijheid gelaten worden.
Deze groeiende en levende eenheid van het wereldepiscopaat wordt zelden in de
kranten vermeld. En nochtans is zij wellicht een der grootste vruchten van het
Concilie. Na dit Concilie zullen de bisschoppen, als alle andere mensen, hun gebreken
bewaren. Maar zij kunnen niet meer zijn zoals vóór oktober 1962. Dat soort
bisschoppen is dood, al zullen sommige ‘ancien-régime’-opvattingen en vooral
vormen van leven en handelen nog jaren lang blijven nawerken. Er is een nieuw
episcopaat geboren, waarvan de geschiedschrijvers later de betekenis en de invloed
zullen kunnen achterhalen en beschrijven. Om dit mogelijk te maken, moeten de
vergaderingen hun rustig, traag tempo bewaren. Dan pas werkt men in de diepte.
Wat baten wonderschone, theologisch onberispelijke decreten en constituties, als de
bisschoppen er praktisch niet in geloven? Maar als de bisschoppen zelf ‘hervormd’
zijn, kan zelfs een minder volmaakte tekst wonderen verrichten.
Wat is eigenlijk het kernprobleem van het Concilie? Joannes XXIII sprak in de
eerste plaats van een ‘aggiornamento’, een inwendige hervorming, een eerste
voorbereiding op de latere eenheid. Gedurende de eerste zittingstijd drukte hij vooral
op de pastorale verantwoordelijkheid van het Concilie. Dit zijn echter zeer algemene
uitdrukkingen. Ze kunnen verschillend geïnterpreteerd worden, zoals de eindeloze
disputen over de ware betekenis van ‘pastoraal’ en ‘oecumenisch’ op het Concilie
bewijzen. Joannes zag wel verder, maar wilde dat de
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bisschoppen het zelf zouden vinden. Rond Pasen 1963 bekende hij aan een
medewerker dat de meeste bisschoppen pas in de laatste twee weken van de eerste
sessie de echte betekenis van ‘zijn’ Concilie hadden begrepen. Op dat ogenblik
werden de eerste besprekingen gevoerd over wat later het 17de schema zou worden,
het schema over de betrekkingen van de Kerk tot de problemen van de moderne
mens. Het idee ging uit van de zg. ‘Kleine Oecumene’, een kleine groep bevriende
bisschoppen uit verschillende landen. (In deze tweede sessie kwamen zij elke
vrijdagavond samen, en hadden enkele andere bisschoppen uitgenodigd, zodat alle
werelddelen vertegenwoordigd waren). Kardinaal Suenens, die nauwe betrekkingen
onderhoudt met deze groep, had de doelstellingen van het Concilie nog eens
samengevat en meteen gepreciseerd in een formule die bekend is geworden: ‘Wij
moeten over de Kerk spreken: de Kerk naar binnen en de Kerk naar buiten’. Naar
binnen stellen zich twee problemen, het episcopaat en het laïcaat. Naar buiten, in
steeds wijdere concentrische cirkels: eerst de eenheid met de niet-katholieke
christenen; verder de betrekkingen met de andere godsdiensten, speciaal met de
Joden; ten slotte de problemen van de mens van vandaag van welke godsdienst,
huidskleur of ras hij ook weze. In zijn openingsrede voor de tweede sessie op 29
september 1963 heeft Paulus VI deze idee overgenomen: ‘Kerk, wat zegt gij over
uzelf?’
Het is naar dit plan dat het Concilie in deze zittingstijd heeft gewerkt, met een
sterke nadruk op het episcopaat. Het oecumenisme is erg laat gekomen. Het hoofdstuk
over de Joden en dat over de religieuze gewetensvrijheid konden niet eens apart
besproken worden. De Moderatoren en de Algemene Secretaris, Mgr. Felici, hadden
voor deze twee hoofdstukken althans een oriëntatiestemming beloofd. Deze heeft
niet plaatsgehad. De ontgoocheling was zo groot dat zij aanleiding heeft gegeven tot
allerlei wilde geruchten over de druk die op de Paus zou uitgeoefend zijn door grote
trusts die het Concilie financieel steunen, door politieke partijen in Italië en elders,
door diplomaten in naam van hun regering. Vooral de aanval op het H. Officie door
kardinaal Frings zou deze mensen hebben doen vrezen dat het laatste bolwerk tegen
het communisme zou worden gesloopt. Deze geruchten zijn uiteraard niet te
controleren. Zij bewijzen echter hoe diep de ontgoocheling was over het uitblijven
van de behandeling van deze thema's vooral in angelsaksische middens. Velen, voor
wie het woord van een gentleman heilig is, begrijpen niet hoe de leiding van het
Concilie een belofte niet houdt zonder uit te leggen waarom. Maar vooral blijkt
hieruit weer eens, hoe ernstig de bisschoppen bekommerd zijn om het oplossen van
deze zo typisch hedendaagse problemen.
Het Concilie wordt zich aldus steeds duidelijker bewust van zijn roeping. Er is
echter nog iets meer, iets dat vele bisschoppen, theologen en journalisten nog niet
zo duidelijk zien. Ik bedoel de manier waarop de Kerk zich bewust wordt van haar
ware universaliteit. Dit besef heb ik ontmoet bij zeer hoogstaande mensen, met
profetische overtuiging, zowel uit de kring van kardinaal Lercaro als uit Azië en
Zuid-Amerika. De ‘Kleine Oecumene’ wordt juist door deze gedachte gedragen:
principieel kiest zij haar leden uit verschillende continenten. Toevallig heb ik eens
enkelen van deze groep bijeen zien komen op een avond om het probleem van de
armoede in de Kerk te bespreken. Ik zag een Belg, een Zuid-Amerikaan, een Indiër,
en een Europese bisschop die jarenlang in China heeft geleefd.
De grote vraag waar de Kerk nu voor staat is inderdaad deze: wanneer en hoe
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gaat zij zich oprecht en consequent ontwikkelen van een Europese, occidentale Kerk
tot een wereldkerk? De eerste stappen in deze richting zijn al gezet. De eerste schema's
die door de voorbereidende commissies waren opgesteld, waren nog de uitdrukking
van een zeer beperkte, op zichzelf gesloten romeinse theologie. Uit ervaring weten
wij hoe deze theologie zich afgezonderd heeft. De theologen uit de rest van de wereld
bleven er meestal onbekend of werden gewantrouwd. Nog steeds stoten wij op
ditzelfde wantrouwen. De romeinse theologen, ook zij die als ruimdenkend bekend
staan, wijden het grootste deel van hun arbeid aan kritiek op anderen, liever dan aan
opbouwend werk. Als men een tijd lang in Rome woont, wordt dit bijna een tweede
natuur.
Van de aanvang af heeft het Concilie deze enge theologie, die men ‘uit naam van
de waarheid’ aan heel de Kerk wilde opdringen, letterlijk weggevaagd. De grote slag
werd gestreden en gewonnen tussen 14 en 21 november 1962, toen het schema over
de Bronnen van de Openbaring werd gekelderd. De omwerking van dit schema werd
toevertrouwd aan een gemengde commissie, maar het resultaat van dit werk was zo
pover, dat het schema voorgoed van de agenda werd gevoerd. Meteen werden ook
andere schema's, die eveneens door de voorbereidende commissie voor theologie
waren voorbereid, geschrapt.
Dit was een overwinning van de Europese theologen, gesteund door jongere
krachten uit Afrika, Amerika en Azië. Zeker waren zij meestal wel in een oudere
theologie opgevoed, maar de uitnodiging van Joannes XXIII tot een werkelijke
vernieuwing was bij hen werkelijk ingeslagen. Deze ontwikkeling is voldoende
bekend. Zij kwam vooral tot uiting in de discussies over de Liturgie verleden jaar.
De tweede Sessie heeft niets anders gedaan dan deze resultaten bevestigd.
Nu staan wij echter voor een tweede stap, en men kan niet zeggen of hierbij de
Europese theologie nog de leiding zal hebben. Uit vele gesprekken is het mij
opgevallen, dat de bisschoppen uit Amerika, Afrika en Azië zeer veel achting hebben
voor de bekende theologen uit Frankrijk, Duitsland, België en Nederland. Zij betreuren
echter dat zij te speculatief zijn, te abstract, zonder de concrete ervaring van de
toestanden en problemen in andere delen van de wereld. Zij hebben interessante
ideeën, maar staan buiten de werkelijkheid van de wereldkerk.
Wij zeggen niet dat de Europese theologen totaal blind zijn voor deze noden. Maar
nemen we b.v. Karl Rahner. Vóór het Concilie hield hij zich tamelijk afzijdig van
wat er b.v. in de angelsaksische landen omging; nu, na twee sessies is het opvallend
hoe hij contacten zoekt met andere werelddelen. Dit geldt ook voor anderen. Spontaan
reageren zij - en dit geldt ook voor de bisschoppen - steeds europees en westers. Wat
er met het schema over de publiciteitsmiddelen gebeurd is, geeft daarvan een goede
illustratie. Dit schema heeft al twee keer moeten dienen om de vergadering even op
adem te laten komen: verleden jaar na de gespannen week over de Bronnen van de
Openbaring, dit jaar na anderhalve maand uitputtende discussies over het episcopaat.
Op deze wijze is het als het ware nooit au sérieux genomen. Het werd met een grote
meerderheid goedgekeurd. Toen echter bleek dat het tot een decreet zou worden
geproclameerd, kwam er een sterke reactie, die door een onbezonnen en niet
doordachte taktiek van twee Duitse bisschoppen ten slotte mislukte. Wat ons hier
interesseert, is de reactie van de Europese theologen. Terecht vonden zij het schema
naïef-klerikaal, negatief en enig moraliserend. Nooit echter werd er gesproken over
de
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ernstige bezwaren die door bisschoppen uit andere continenten naar voren werden
gebracht: dat hier nl. aan de staat te veel controle werd toegestaan, met vage formules
die zeer ruim konden worden geïnterpreteerd. Het zijn Amerikaanse leken die daarop
hebben moeten wijzen, en het waren Aziaten en Afrikanen die erop wezen hoe
gevaarlijk sommige formules van het schema waren voor de jonge staten. De
Europeanen, die sinds eeuwen gewend zijn aan een voortdurende inmenging van de
staat, zijn min of meer verzoend met de werkelijkheid van een socialistische
welfare-staat, die scholen, bibliotheken, opera's, universiteiten, doctoraatsarbeid,
wetenschappelijke reizen en onderzoekingen, sport, vakantiereizen, enz. enz.
subsidieert. In de Verenigde Staten is dit tegen de Grondwet. Het Concilie werd hier
geconfronteerd met een schema dat er door kon voor een Europese mentaliteit (al
gaf men toe dat het niet veel waard was), maar dat voor andere continenten eigenlijk
onaanvaardbaar was. Dat de bisschoppen van de andere continenten ten slotte niet
tegen gestemd hebben, ligt meer aan het feit dat zij zich nog niet volledig bewust
zijn van hun bisschoppelijke macht op een Concilie. Zoals een bekende en zeer
verstandige Zuid-Amerikaanse bisschop mij zei: ‘in die dingen hebben wij nog steeds
scrupules. Als een schema eenmaal zo ver is, durven wij niet meer “non placet” te
stemmen’.
Het is slechts één voorbeeld uit vele. Maar het laat zien, hoe het Concilie moeizaam
tot het bewustzijn komt van zijn wereldverantwoordelijkheid. Dit vereist een radicale
verandering van denken, maar ook, wat veel lastiger is, een omschakelen van
perspectieven en oriëntaties tot in de spontane reacties toe. M.a.w. wij moeten
ophouden over de problemen van de Kerk te denken naar Italiaanse verhoudingen,
naar Europese verhoudingen en ten slotte naar louter Westerse verhoudingen. En dat
doen wij voortdurend. Dat is het grote verwijt aan de Curie, voor wie de hele Kerk
zo iets is als de buitenwijken van Rome.
Hierbij spelen de enkele vertegenwoordigers van de Oosterse Kerken een
providentiële rol. Hun invloed wordt echter ten zeerste gehinderd door hun onderlinge
twisten. Vooral in deze sessie hebben de Oekraïners, speciaal de emigranten, maar
ook de Armeniërs en de Maronieten in tegenstelling tot de Melkieten, verhinderd
dat de bisschoppen, die het Oosten toch al zo weinig kennen, met vertrouwen ook
naar hun boodschap zouden luisteren. Mensen die in eigen huis niet samen kunnen
leven, kunnen anderen moeilijk overtuigen.
Deze ontwikkeling naar een wereldkerk kan onmogelijk door de Paus of het
Concilie ‘gedecreteerd’ worden. Ze kan pas groeien uit het persoonlijk contact van
de bisschoppen onderling. Alleen zou het nu meer bewust moeten worden. Misschien
zal de Senaat, die de Paus rond zich zou willen vergaderen met bisschoppen uit heel
de wereld, deze noodzakelijke ontwikkeling symboliseren en meteen bevorderen.
Als dit het kernprobleem is van het Concilie, dan is de enige redelijke vraag op
dit ogenblik: heeft deze sessie positieve resultaten bereikt in deze richting? De
voornaamste resultaten zijn natuurlijk van psychologische aard, en daarom niet zo
gemakkelijk af te wegen. De meeste bisschoppen zijn uiterst dankbaar dat zij elkaar
hebben leren kennen, dat zij daardoor veel gewonnen hebben aan inzicht in het geloof,
in de praktijk van het kerkelijke leven. Maar te weinigen hebben al duidelijk ingezien
waar het eigenlijk om gaat: het deëuropeaniseren van de Kerk, zodat zij zich ten
volle als Catholica kan ontplooien. Dit is misschien een werk van eeuwen.
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Wij menen dat de Constitutie van de Heilige Liturgie op providentiële wijze deze
geweldige revolutie in de Kerk zal moeten dragen. Het is trouwens rond dit probleem
dat de vraag zich het eerst heeft gesteld. De Liturgie bezit, zoals Augustinus reeds
zei, de kracht van het symbool, dat niet alleen ons verstand verlicht, maar de hele
mens aanspreekt. Zolang men in Tomboektoe of in Fianarantsoa de H. Mis precies
op dezelfde wijze opdraagt als in Brussel of in Amsterdam, blijft het spontane gevoel
bestaan dat de religieuze problemen eigenlijk toch overal dezelfde zijn, enkele
bijkomstige verschillen van klimaat, huidskleur enz. niet te na gesproken. Het is wat
wij zien en horen en met de handen betasten dat tot ons doordringt, niet zozeer wat
wij lezen, vooral niet na een zekere leeftijd.
Een tweede stap werd dit jaar gezet met de discussies over het episcopaat en het
bestuur van de Kerk. Het is mogelijk dat sommige bisschoppen zich niet helemaal
hebben kunnen ontdoen van een ‘syndicalistische revendicatiezucht’ tegenover de
Curie. Het probleem ligt echter dieper. Zolang alle belangrijke beslissingen in de
Kerk in Rome moeten vallen, door een zeer beperkte groep van kerkelijke beambten,
blijven andere landen inderdaad slechts ‘buitenwijken’ van Rome. Door het principiële
aanvaarden op 30 oktober van de vijf, door de Moderatoren voorgelegde vragen,
heeft het Concilie reeds een belangrijke stap gedaan in de goede richting. Wij noemen
het niet decentralisatie, want het is iets anders en meer. Wij zouden liever spreken
van een meer organische geleding van de Wereldkerk, waarin het pauselijk primaat,
als getuige en symbool van de eenheid, en het episcopaat, als authentiek symbool
van Christus op elke plaats van de wereld, samen die aangepaste vormen van
‘communio’ en bestuur vinden die de tijd vraagt.
Dat de Curie deze vijf vragen zo star en bitter is blijven bekampen, bewijst maar
al te goed, dat zij er zich volop rekenschap van geeft dat haar eenzijdige Italiaanse
opvatting over het bestuur van de Kerk in de wortel bedreigd wordt. Iemand die al
jaren in Rome woont, vertelde mij dat de Curie om dezelfde reden haar personeel
steeds exclusiever uit de Lateraanse Universiteit aanwerft om de Paus als het ware
te omringen door en gevangen te zetten in een absoluut safe hofhouding. Gedurende
het Concilie oefenden enkele prelaten een zekere controle uit op de bisschoppen die
door de Paus ontvangen werden. Tegenover kardinalen, die altijd het recht hebben
om bij de Paus te komen, staan zij echter machteloos. Dit zijn allemaal
achterhoedegevechten, die juist bewijzen dat dit bastion aan het afbrokkelen is.
De derde stap was dan de discussie over het oecumenisme. Hier stonden twee
mentaliteiten tegenover elkaar: de contra-reformatorische en de moderne. Hier bestaan
nog grote verschillen. Het is evenwel slechts een minderheid die star blijft vasthouden
aan een defensieve positie tegenover de andere kerken. Zij hebben getracht, zo nodig
door een ‘filibuster’, elke stemming, en dus elke uitdrukking van de ware gezindheid
van het Concilie te verhinderen. Wij geloven dat dit in de derde Sessie niet meer
mogelijk zal zijn. De commissies die in positieve zin werden aangevuld na de
verkiezingen van 27 november 1963, bieden betere garanties voor de tussentijd. Het
werk is nog niet af. Maar enkele fundamenten zijn reeds gelegd. Deze dingen kunnen
niet op één dag, en evenmin in twee maanden geschieden.
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Literaire kroniek
Het verbrandende schrijven
‘De Ridder is gestorven’ door Cees Nooteboom
B.F. van Vlierden
‘Het verbrandende schrijven. Hij denkt dat en denkt wat betekent dat? En
telkens opnieuw de kleine inval in zijn gedachten, dezelfde zoete
mexicaanse regel “Aunque a veces la suerte nos cal” en het verbrandende
schrijven’. (pp. 103).
DE laatste alinea van Cees Notebooms tweede roman De Ridder is gestorven, loopt
uit op een grafschrift, dat van zijn overleden vriend-schrijver, en het minste wat men
kan zeggen is wel dat dit in overeenstemming is met de titel van het boek: ‘Dus beste
vriend, laat een ander je in je sterven borduren. Hij mag nemen van deze papieren
wat hij wil. Bemoei je dus niet meer met mij, en laat me met rust. Val haar lastig, of
je vrienden North en Schramm, of spook met Cyril rond op dat eiland waar je thuis
hoorde, meer dan wie ook. Ik wil niet meer. Ik bevrijd me uit je dodelijke omhelzing
en leg je neer. Het is niet gebeurd. Aquí depositionel cadaver de André Steenkamp,
Escritor’ (Slot).
Dit funerair afscheid doet onwillekeurig terugdenken aan het recente werk van
Paul de Wispelaere, waarin ergens de volgende uitspraak wordt geciteerd: ‘Wie
zichzelf herleest leest een grafschrift’1). Bij Nooteboom zien we een ik-schrijver het
grafschrift ontdekken en lezen van een andere ik-schrijver wiens roman hij heeft
voltooid.... We zitten eens te meer in de sfeer van de moderne roman: een
roman-van-een-roman. Het originele van Nootebooms werk bestaat echter hierin dat
het wat we zouden kunnen noemen een getelescopeerd tweeluik is. De twee verhalen
schuiven zo intiem over en in elkaar, dat men vaak niet meer weet wie eigenlijk aan
het schrijven is: André Steenkamp (de gestorven ridder-schrijver) of zijn vriend die
zijn roman componeert.
‘Wat een warwinkel van leugens en bedrog heb ik nu geschapen.... en hoe
sterk komt hij er niet uit te voorschijn! Onder het schrijven heeft hij me
ingehaald, dit boek was zijn conceptie, mijn mindere zenuwen, mijn
kleinere capaciteit tot het uiterste, tot wat hij lijden noemde, maken het
af. Precies zoals hij het voorzien en bedoeld heeft. Want steeds vaker,
tijdens het schrijven van de laatste hoofdstukken, ben ik me af gaan vragen
of hij me niet met opzet op dit spoor gerangeerd heeft: hij begint een boek
over een schrijver die schrijft over een schrijver die gestorven is, en zelf
sterft voor hij het boek over de gestorvene voltooid heeft. Het is André
Steenkamp niet gelukt zijn boek af te maken, maar met behulp van mij
krijgt hij het dan toch maar voor elkaar, want hij wist precies aan wie hij
zijn papieren moest nalaten. Het is natuurlijk een wat drastische methode
om boeken te schrijven, maar met de hulp van iemand als ik is hij er dan
toch gekomen. Dit zijn de laatste bladzijden, ik moet hem alleen nog dood
laten gaan. Of niet?’ (p. 192).
1) cfr. B. Van Vlierden, Streven, nov. 1963.
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geïsoleerd en afgerond. Het is voor de (tweede) ik-schrijver van deze roman een
ware opluchting, dat Steenkamp (de eerste) reeds iets als een intrige had bedacht,
zodat hij het niet meer zelf hoefde te doen. Weer gaat het hier om hetzelfde als bij
Claus, De Wispelaere en Vinkenoog: de onmacht van de schrijvende om als schrijver
aan het leven deel te hebben. Steenkamp leeft op een Spaans eiland in een
internationaal artistiek toeristenbentje, en raakt verliefd op een lokale schone. Maar
in de liefde raakt hij niet aan de authentieke ervaring van het leven toe. Hij blijft
toeschouwer, tegenover zichzelf en tegenover het meisje. Weer doet het
kunstenaarschap zich hier voor als een juveniele onmacht, een puberteitsverschijnsel.
Doch terwijl dit bij De Wispelaere b.v. slechts op de verhouding schrijven - leven
sloeg, gaat het bij Nooteboom nog verder: het onvoltooide en onaffe van jeugd en
puberteit slaat hier over van de levenssituatie op het kunstwerk zeif. Het onaffe wordt
hier iets als een program, en het prijkt als motto op de roman: ‘Or, dans “La
Pornographie” se manifeste, il me semble, un autre but de l'homme, plus secret sans
doute, en quelque sorte illégal: son besoin du Non-achevé.... de l'Imperfection.... de
l'Infériorité.... de la Jeunesse’ (W. Gombrowicz, La Pornographie. Roman).
Volmaaktheid is af, besloten, beëindigd en dus.... eindig. Onvoltooidheid is openheid.
Weer is de roman bevolkt met het stereotype kunstenaarsmilieu. In zulk een milieu
kan een hyperbewust kunstenaarschap het best gedijen, daarin kan over de kunst een
boom worden opgezet en het is dus voor deze soort roman de meest ‘economische’
oplossing. Men kan de zaak ook omkeren en er het spiegelbeeld in zien van een op
zichzelf besloten wereldje, dat elke kunst tot een soort esoterisme dreigt te maken.
Cyril, Schramm, North, alle drie reeds vermeld in ons eerste citaat, zijn kunstenaars
die zowat als een soort antiek koor voor Steenkamp optreden, zij zijn geïnteresseerde
getuigen van Steenkamps kamp met zichzelf, met zijn roman en zijn liefde.
Steenkamps verhouding tot de lokale schone culmineert in een vernederende
gemeenschap met haar, die door de auteur voortdurend en flitsgewijs onderbroken
wordt door de stadia van een stierengevechtreportage waarin de stier uiteindelijk
wordt afgemaakt. Ook Steenkamp is dan moreel kapot, en hij vergezelt het lijk van
de (ook al plotseling gestorven) initiator Cyril naar Engeland, om dan naar Nederland
terug te keren. Maar nee, hij ‘sterft’ dan zelf ergens, en men vindt daar om twee
redenen geen spoor van in de roman: vooreerst kan hij dat begrijpelijkerwijze niet
zelf meer geschreven hebben, en zijn vriend (de tweede ik-schrijver) wéigert het te
doen..... Dat is dan de supreme ironie van de roman: de binaire structuur schept de
mogelijkheid om de anecdotische kern aan te tasten en ten dele weg te schamoteren:
‘de ridder is gestorven’ wordt als feit geponeerd maar er wordt uitdrukkelijk niéts
over verteld. Men kan zelfs geneigd zijn de dood van Steenkamp te zien in die van
de stier en die van Cyril, te meer daar beide ‘overlijdens’ ongeveer samenvallen met
André's finale gemeenschap met het meisje. Het einde van zijn puberteit is dan mede
het einde van zijn schrijverschap; in de geboren man is de schrijver gestorven.
De ironie is het rechtstreekse resultaat van de structuur van de roman, die zoals
reeds aangestipt, veel weg heeft van een getelescopeerd tweeluik: Het boek van
Steenkamp over een gestorven schrijver wordt het boek dat zijn vriend schrijft over
de gestorven schrijver Steenkamp. En zelfs dat is nog niet de hele waarheid want nu
zijn we op het ogenblik geraakt van de duizelingen die het gevolg zijn van het
spiegelen in een valse oneindigheid: ‘Heb ik het nog over
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hem? Heeft hij het over zichzelf? Schrijf ik hem in de plaats van zijn hoofdpersoon
die hij ook was, maar hoeveel? En ik’ (p. 10). Na eerst zeer expliciet de tweevoudige
genese van de roman te hebben aangeduid, wist de auteur de sporen weer uit. Wie
is wie en wat is van de één, wat van de andere? Vaak is dat ook onduidelijk, behalve
in de gevallen waarin de (tweede) ik-schrijver expliciet buiten het verhaal treedt en
uitleg verschaft. Voor de rest glijden beide (?) verhalen bijna volledig over elkaar
heen, passen ze in elkaar of zijn ze in elkaar gestuikt. De auteur praat dan ook vaak,
ironisch natuurlijk, over ‘de belachelijke trucage’ (p. 7), ‘mijn constructie’ (p. 195),
‘opzet’ en ‘drastische methode’ (p. 192), een ‘eenvoudig princiep’ (p. 7) enz. De
structurele bekommernissen van de tweede schrijver vinden weer hun spiegelbeeld
in de materiële vorm van de roman zelf. Wij zién, zoals in andere vermelde romans,
hoe het boek zijn eigen gestalte en structuren krijgt, en we zijn weer terecht bij wat
we elders ‘action-writing’ hebben genoemd.
De nogal moeizame ik - hij spanningen in het geval van De Wispelaere's held Filip
Eiland worden hier in alle speelsheid opgelost. De materiële splitsing in twee
schrijvers vergemakkelijkt hier immers de taak, en werkt ook verhelderend. De
spanning tussen beide schrijvers in Nootebooms roman is belangrijk, niet alleen om
het enorme stijlverschil dat hier uiteraard aan de dag moet treden, maar ook en vooral
om het fundamentele verschil tussen beider levensgevoel en schrijversoptiek, waarvan
het stijlverschil slechts de formele emanatie is.
De ironie is wel de wezenlijke verhouding tussen beider manier van leven en van
schrijven. De titel-titel ‘de ridder’ wijst al duidelijk in die richting, en men vindt de
titulatuur nog elders weer. Op p. 8 heet het b.v.: ‘Onze Held André Steenkamp,
schrijver’. Het ‘onze’ betrekt de Held (met hoofdletter) in de vertrouwelijke
knipoogjessfeer, en het verband tussen ‘held’ en ‘schrijver’ mist zijn effect niet. Voor
Steenkamp is het heroïsche een criterium geweest: ‘Deze herinneringen lagen niet
genoeg in het heroïsche vlak om door de schrijver zelf bewaard te blijven....’ (p. 50),
maar de tweede schrijver distantieert zich van dat heroïseren, hij ironiseert. Beide
houdingen sluiten elkaar uit als diametrale tegenstellingen. Duidelijk neemt de tweede
schrijver daarbij een afstand in acht, niet alleen tegenover het gewilde heldendom
van Steenkamps held-schrijver, maar ook tegenover de stijl die aan zulk heroïsme
uitdrukking pleegt te geven. Het trucje van het ‘tussen haakjes’ bewerkt hier
wonderen: Enkele staaltjes: ‘(Keuriger kan het niet gezegd worden.)’ (p. 68). - ‘(Maar
dit allemaal ouverture, schiet in godsnaam op met dat verhaal...)’ (p. 17-18) enz.
Deze kritiek is overigens méér dan een schijnbaar toevallig aansporen of mopperen
tussen haakjes. De achtergrond ervan is een zeer bewuste (moderne) poëtica van de
roman die tegenover de (gechargeerde) traditionele Steenkamp wordt geplaatst (zoals
we ook in Paul De Wispelaere's roman een hele poëtica terugvonden). Enkele topics
van Nooteboom: anti-intrige: hij zal geen intrige hoeven te ‘bedenken’ (p. 7);
anti-anekdote: ‘en bij elke draai naarboven is de haven verder weggevallen, een
anekdote’ (p. 18), en: ‘die hele afschuwelijke opzet dan ook nog weer bedorven met
een anekdote’ (p. 117); anti-hij: ‘ik zal zelfs “hij zei” - en “hij dacht” moeten
schrijven!’ (p. 9); en: ‘Dit was mijn eerste hij denkt’ (p. 12); anti-gezochtheid: ‘Hij
bedenkt iets ingewikkelds zoals...’ (p. 38); anti-metaforen: ‘.... als ik, in zijn idioom,
huizen en mensen moet laten gebeuren’ (p. 12); anti-vergelijkingen: ‘Ik heb er niet
gek veel zin in, op al zijn vergelijkingen in te gaan - hij heeft er bij in de trant van
de zee was
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groen als een katteoog’ (p. 10). North zegt ergens: ‘And forgive us our mannerisms
(piepend:) it kills my writing anyway’ (p. 171), en tenslotte, als klap op de vuurpijl
en als synthese die ook een zeer literair licht werpt op Steenkamps ‘overlijden’:
‘Tenslotte is hij aan al die overdrijvingen overleden’ (p. 13).
Het wil ons nu zelfs voorkomen dat de twee schrijvers van deze roman eigenlijk
slechts twee afsplitsingen zijn van de eigenlijke auteur Nooteboom, die zijn eigen
aanleg voor zelfheroïserend schrijverschap heeft laten sterven om het dan met zijn
sarcasmen te overladen. De hele stijlkritiek in deze roman is duidelijk antiromantisch,
antiheroïsch, antipathetisch, tenslotte ook antitraditioneel en antisuiker zoals die van
de Rijckel in Claus' Verwondering. De vormkritiek is tenslotte slechts de emanatie
van de kritiek op romantische zelfheerlijkheid, en dat is in zekere zin maar normaal
en goed, daar de roman anders niet veel meer zou geweest zijn dan een interessante
stijloefening. Men denke maar even terug aan gelijksoortige stijlkritische
beschouwingen in het werk van Willem Elsschot.
Stijlkritiek was kritiek op heroïsch zelfbeleven. De betrekking tussen Steenkamps
schrijven ‘in the old style’ en zijn heroïsch beleven wordt heel precies onder de loep
genomen: ‘Schreeuwend in elke holte van zijn lichaam ondergaat hij die ergste
duizeling, nu is niet alleen de wereld van hem afgebroken, en de woorden, maar hij
breekt van zichzelf af, en weer en weer de te kort schietende machine van zijn taal
blijft (het dolgeworden kinderachtige machientje van zijn beroep) blijft de
vergelijkingen zoeken, de metaforen, maar hij weet niets meer’ (p. 104). Het is niet
zonder meer duidelijk waarin zijn taal te kort schiet. Men zou in de radeloosheid van
deze uitlating het teken kunnen zien van een fundamentele schrijverstragiek, maar
het wil ons helaas voorkomen, (‘beroep’ en zo), dat hier nog maar de beperkingen
en de machteloosheid van het traditionele schrijverschap worden bedoeld. De situatie
in dit uittreksel lijkt ons ergens tussen beide uitersten te liggen: Steenkamp zelf zit
gevangen in de aporie van een ‘volstrekt’ schrijverschap. Indien dat niet zonder meer
duidelijk is, dan ligt dat aan de structuur van de roman. Men lette op de radeloosheid
in volgende passus: ‘Of zegt hij: “ik word wild van mijn arme verwilderde denken
overal verspreid, zie je niet dat ik overal ben, duizend bijkantoren overal in de tijd
druk bezig met slijten, van angst. Ik ben er alleen nog maar om de vergelijkingen uit
te reiken, sleep woorden aan, ik.... maar nee, hij heeft werkelijk niets gezegd”’ (p.
139). Men heeft hier de indruk dat de tweede auteur zijn voorganger (of zijn verholen
resp. (o) verleden alter ego) zou willen oproepen, bezweren om in opstand te komen
tegen zijn pover beperkt schrijverschap, dat hem rémt i.p.v. hem mee te voeren en
in vervoering te brengen: ‘maar de heldere literator die in hem op wacht zit, dat
wakkere baasje begint hem te remmen, de angst is verzadigd van woorden, een
natuurkundig verschijnsel.... Als dit de prijs is voor schrijven wil ik niet schrijven.
Nooit heeft hij iets zo zeker geweten’ (p. 140). Er worden hier blijkbaar twee manieren
van schrijven en van leven (‘prijs’) tegenover elkaar geplaatst: de oude en de nieuwe,
de eigenlijke en de oneigenlijke. En de grote vraag is, hoé schrijven precies kan
samenbestaan met een authentiek bestaan. Dit reikt verder dan zo maar een
stijlverschil, het betreft de laatste bestaansreden en bestaansmogelijkheid van het
schrijven zelf. Het is het vraagstuk dat ook De Wispelaere, uitdrukkelijker maar
minder literair, heeft opgeroepen. Doch deze overeenstemming kon men reeds van
vroegere vaststellingen afleiden: bij beide auteurs staat de problematische betrekking
tussen schrijven en leven centraal.
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Als men zoekt, wát de verhouding schrijven-leven in Steenkamps geval vergiftigt,
dan ontmoet men al vlug de virus daarvan in wat we het herinneringsmechanisme
zouden kunnen noemen. Dat suggereert alleszins de tweede schrijver: ‘Want de
herinnering en het verhalen zijn verraders en leugenaars. Ze zijn niet de koude ochtend
in de winter. Ze zijn niet (...), ze zijn niet (...)’ (enz. p. 26). Er is een ware discrepantie
tussen de wezenlijke ervaring en de herinnering ervan in het verhaal. ‘Hoever ben
ik met zijn portret, met het standbeeld dat ik voor hem op wilde richten? Wat heb ik
gezegd, wie heb ik beschreven? En in godsnaam, wat is er waar van dat mythische
schimmenspel dat ik heb opgezet, herinneringen, dat onbetrouwbaar schuiven met
zijn angsten, foto's, onduidelijke sentimenten?’ (p. 28). Schrijven blijkt iets heel
moeilijks te zijn, bepaald in correlatie met die herinneringen: ‘Zal hij ze bezweren
door erover te schrijven, of zal hij zijn schrijven bederven door die al zo vaak
vertoonde obligate pogingen tot hygiëne, die met maken niets van doen heeft (...).
De weg naar werkelijk schrijven zal het voor hem niet meer vrijmaken (weer uit de
toon gevallen. Er weer in)’ (p. 22). Steenkamp heeft een ware machteloosheid ervaren
tegenover het ‘werkelijke’ schrijven, en zijn vriend zal er vaker op terugkomen: ‘Aan
werkelijk schrijven is hij niet toegekomen’ (p. 8). Wát ‘werkelijk schrijven’ dan zoal
is, wordt nergens duidelijk, doch uit de negatieve kritiek op Steenkamps schrijfwijze
heeft men wel een en ander kunnen opmaken. Doch het is meer dan stijl, het is een
manier van werken, een procédé dat niet relevant is voor het werkelijke schrijven:
het optellen van herinneringen, een soort ikjes-sprokkelen: ‘hij is (het is letterlijk
van hem) zijn opgetelde gebeurtenissen...’ (p. 20). Het zijn ‘schraapsels van zijn
groei. Wat er van over was waren explosies, de schreeuwerige herinneringen...’ (p.
21), ‘een deel van de som’ (p. 21). Doch dan valt het moordende verdict: ‘Die
belachelijke stappen heen en terug in de tijd, die alles wat werkelijk is, negeren,
vervalsen’ (p. 44) - ‘Ondertussen werkt onze schrijver aan zijn eigen beelden.... en
al die heldere voorwerpen bestaan één ogenblik werkelijk’ (p. 68). Als we het goed
begrijpen, is het juist door het teren op herinneringen dat de ‘schrijver’ zijn aansluiting
met de werkelijkheid mist. En deze ervaring sluit de veroordeling in: ‘Hij was geen
schrijver (“omdat hij zichzelf niet op wilde eten” zijn vergelijkingen zijn altijd forser
dan een werkelijk besef van de toestand had mogen toestaan). Maar in godsnaam,
genoeg hiervan. Hij werd schrijver in die laatste maanden, maar hij werd het te snel
en haalde zichzelf niet meer in. Hij stierf voor hij geschreven had. Ik schreef zijn
laatste maanden’ (p. 30). Hier wordt eigenlijk ook wel een soort vereenzelviging
gesuggereerd tussen de eerste
schrijver-toen-hij-op-het-laatst-tóch-schrijver-geworden-was, en de tweede schrijver.
Een bevestiging daarvan krijgen we helemaal op het einde van de roman: ‘Onder het
schrijven heeft hij me ingehaald’ (p. 192 cit. supra). Zodat de spanningen aan de
binnenzijde van dit problematische schrijverschap toch weer parallel lopen met de
splitsing in twee ‘verschillende’ schrijvers.
Fataal rijst echter de vraag, hóe het komt dat het herinneringsmechanisme de
authenticiteit van de ervaring (en dus het ‘werkelijk schrijven’) aantast. De cultus
van de herinnering maakt de schrijver los van zijn échte beleving van het ogenblik
zelf. Het schrijverschap-uit-herinneringen isoleert de schrijver van zijn werkelijk
nu-moment dat hij nooit kan bereiken. Hij is er nooit helemaal ‘bij’, hij is de
toeschouwer die ergens niet meedoet: ‘.... Maar André neemt er nog geen deel aan,
ziet voornamelijk zichzelf lopen in dit geheimzinnige kash-
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bah en ruikt de roman’ (p. 36). Er wordt hem gezegd: ‘Je bent een toneelspeler. Een
toneelspeler die zichzelf voortdurend ziet,.... en als je erover na gaat denken bederf
je je rol ook nog’ (p. 91). Alles is vals, onecht in zijn beleven, en dat onechte valt
samen met zijn roman, zijn personages, enz. maar weerkaatst de onechtheid
onmiddellijk terug op zijn eigen beleven: ‘Langzaam staat hij op, omkleed met
zichzelf als pose, en loopt de pier af, een romanfiguur, deze’ (p. 40). Naar het einde
van de roman toe heet het ongeveer identiek: hij is ‘vermomd als zichzelf’, (p. 182).
Zijn schrijven is fundamenteel vervalst: ‘toch weer toneel, niets is vreselijk genoeg
of het spreekt toch nog met woorden, en door zijn stem’ (p. 107). Die spectatoriale
instelling heeft van hem een bedenkelijke toeschouwer gemaakt, en hem van elk
werkelijk contact vervreemd: ‘Zijn oog, dat geweldig orgaan - hij is het zelf, - is aan
het werk, opgetild door de champagne’ (p. 46). Hij is oog geworden, en wil opnieuw
gewoon mens worden: ‘alsof alle theaters, alle vrouwen, de oceaan, Parijs er alleen
maar voor hem bestonden, de wereld een toneel, de mensen figuranten en nog nooit
één medespeler, of: hij de enige, en dus mismaakte toeschouwer, gek geworden van
afzijdigheid, een oog dat probeert mens te worden....’ (p. 111). En dit verklaart de
kreet: ‘De Vreugde is het niet-kijken, denkt hij’ (p. 61).
Deze spanning tussen kijken en leven vertoont een interessant abstract tijdsaspect:
de vluchtigheid van het moment dat voorbij is zonder dat men het aangegrepen heeft
om, tenminste op dat momentje, te bestáán: ‘Want één seconde na hun kennismaking
was die kennismaking al geschiedenis, iets om te overdenken:’ (p. 66). Het denken,
het afstand nemen, tast de authenticiteit van de ervaring aan: ‘André zingt mee en
denkt waarom zing ik niet echt mee: waarom denk ik erover dat ik zing? Denken zij
er ook over of zingen ze echt?’ (p. 61). Als hij niet denkt, is hij gelukkig: ‘Niet
denken, niet denken. En: ik hoor erbij: We zijn op weg ergens naartoe’ (p. 95). Dit
brengt Steenkamp ertoe vaak het moment áls moment te beleven, wat dan een soort
harmonie kan zijn tussen concrete werkelijkheid en (reeds) een abstractie: ‘de
baldadige autonomie van het moment overvalt hem terwijl het moment zelf zich nog
steeds uitdijt en zij als in een zeepbel zitten, wachtend tot de explosie komt, wachtend
terwijl ze traag meegroeien tot het moment zijn sage voltooid heeft’ (p. 74).
De rekbaarheid en de plooibaarheid van de tijd zijn wezenlijke elementen van dit
schrijven: ‘Hij telt dat verleden op alsof hij wil proberen van de vergane tijd een
voorwerp te maken, een fetisj, concreet geworden tijd waarmee hij de onzichtbare
verandering, het veranderen van zijn leven zou kunnen waarnemen....’ (p. 132).
Tegenover die optelling van ikjes-herinneringen staat dan de truc van Maugham
(symbool van traditioneel fatterig schrijven): ‘De vrouw is allang weer weggegaan,
en als André tien minuten later opstaat is dat hele leven hem toegediend, vervat in
zachte, gepolijste engelse zinnen. Hij kan geruisloos opstaan en weggaan, een
zeventigjarig leven in tien minuten opgedronken, jeugd, militaire carrière,
toekomstplannen....’ (p. 136). Steenkamps tijdservaring is echter van een andere
orde, niet gepolijst, maar korrelig, mozaïekachtig, het optellen van afzonderlijke
herinneringen, iets met duizend bijkantoren. Alles is fragmentair bij hem, hij is zelf
afgebrokkeld, elk nu is iets autonooms, of zou het ten minste moeten zijn. Zoiets
behoort ook tot de ervaring van een Ypermam en een Raes, enz. Denkend schrijven
is herkauwen, net als bij Claus: ‘Hij herkauwt zijn leven,... en niets, niets is er
veranderd, aan degene die hij van zichzelf kent is niets veranderd, en met diegene
wil hij zich

Streven. Jaargang 17

357
krampachtig blijven vereenzelvigen de buitenkant van iemand waar hij nog op lijkt,
die van hem afschuift in de tijd maar die hij wil blijven bewaren, en daarom blijft
breken. Maar weet niets, niets...’ (p. 126). Men denkt bij zulk een formulering aan
een schilderij als ‘le domaine de l'amour’ van Frits van den Berghe, en hier wordt
ook wel duidelijk het over elkaar glijden van de twee persoonlijkheden gesuggereerd.
Belangrijker is echter dat de continuïteit van de beleving hier, evenals bij andere
jonge schrijvers van een verbrokkelde ervaring, een centraal probleem wordt: ‘Clara
denkt hij en hij denkt / langzamerhand nul, geeneen gecoördineerde gedachte, niets
sluit, alles breekt, hangt ongearticuleerd in de halflege half afgemaakte straten van
mijn emoties engelse voorstad op zondag /’ (p. 135). Deze spanning tussen het nu
van het moment en de continuïteit van de tijd wordt wel het diudelijkst ervaren in
volgende passus: ‘Dagen die beginnen, en niemand ziet van hoeveel duizenden
kilometers in die tijd die taxi aan komt rijden uit de stad en stilhoudt bij het terras
van Marcos, de monumentale taxi, waaruit hij stapt, de held van een verhaal, de
bacteriën van de angst in zijn lichaam, en afbraak in de zelfde vingers waarin hij
haar een hand geeft, waarin hij haar nu streelt, o de waanzinnige chemie die alles
verandert, die opereert en verschuift in de tijd -’ (p. 165).
Samenvattend mogen we zeggen dat de spanningen tussen werkelijk ervaren en
schrijven in beide richtingen vernietigend werken: het leven wordt gemist, of / én
het schrijven. André zegt ergens tot Schramm: ‘Ik kan niet schrijven. (Schramm:
waarom niet?) Ik lieg als ik schrijf. Of ik heb geen leven. Of mijn leven is echt of
wat ik schrijf is echt. Ik kan die verdeeldheid niet....’ (p. 50-51). Het wezenlijke
werkwoord waar we naar haken... waait hier weg, vliegt verloren. Maar dit entwederoder (hetzelfde als dat van Filip Eiland die ongeveer hetzelfde zegt, eveneens in een
gesprek met een vriend-schilder!) is wel de scherpste vorm van de gespletenheid van
het schrijverschap. André Steenkamp droomt dan van een bijna onbewust spontaan
schrijverschap dat als een natuurgebeurtenis zou plaatsgrijpen, maar zoiets gebeurt
niet: ‘Hij probeert niet aan schrijven te denken en daarna probeert hij eraan te denken
zoals hij er altijd aan denkt; aan iets wat hij in de toekomst nog kan doen, iets wat
dan vanzelf zal gebeuren, de waarheid die zichzelf zal onthullen en hem daardoor
vrijspreken. Van wat? Weer iets waar vooral niet over gedacht moet worden. Maar
het zal zo worden dat hij het niet meer hoeft te haten, zoals hij het nu haat, als een
zwakte, een bedrog (denkt hij)’ (p. 140). Eigenlijk is dit (naïef?) verlangen naar
spontaan schrijven-dat-leven-is een poging om een absoluut geacht schrijverschap
in de praktijk te beleven, de antinomie schrijven-leven zou dan opgelost zijn daar
beide in een ideale toestand identiek samen zouden vallen. Daarvan is North de
profeet: ‘Werken, mompelt North, schrijven is niet werken, schrijven is er zijn. Dat
moet genoeg zijn. Any idiot can write. Any damn idiot can...’ (p. 113). De vraag
blijft of de antinomie schrijven-leven misschien niet het rechtstreeks gevolg is van
dat ideaal van een absoluut schrijverschap, dat met bestaan, met ‘er te zijn’ zou
samenvallen. En het onmachtsgevoel van Steenkamp is dan het averechtse resultaat
van zijn onverwezenlijkbare droom. In dat licht is de gedachte uit het motto
(Gombrowicz) iets als een eerste doorbraak van een nieuw bewustzijn: de
onvolmaaktheid, de onafheid, de onmacht die als pijnlijk wordt ervaren, wordt door
hem omgekeerd in: un autre but, plus secret, en quelque sorte illégal, son besoin...
de l'imperfection (supra). Dit kan meer zijn dan een trucje, het kan een accepteren
inhou-
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den van de beperkingen van elk bestaan en van elk schrijven: al een begin van een
reddend inzicht.
De vraag is of Steenkamp zelf al zo ver was geraakt. Misschien pas na het boek,
toen Nooteboom dat motto opschreef? Alleszins heeft hij het nogal vaak over de
‘angst’, al wordt die angst dan ook niet tastbaar en aanvaardbaar gemaakt in de roman.
(Wat wel de zwakste zijde van dit werkstuk blijft). Het komt neer op de in de moderne
literatuur reeds klassieke vraag: ‘Wie ben ik?’ en het antwoord: ‘Ik ben niet’ of zoiets.
Op de vraag van Schramm die neuriet: ‘Wie ben ik, wie ben ik’ (p. 88) antwoordt
Steenkamp wat later: ‘ik besta helemaal niet’ (p. 90), wat in de vorm sterker, in feite
zwakker klinkt dan het antwoord van Kreekje in Ypermans Zon op de weg: ‘Ik ben
niemand’. Elders wordt de angst om het bestaan resp. om het niet-bestaan scherper
omlijnd, in de passus die onmiddellijk volgt op ons motto over het verbrandende
schrijven: ‘want wat heeft hij? met zijn voet trappend naar woorden als iemand die
verdrinkt naar bodem ontvangt hij haar en zij ziet in zijn ogen wat hem ontstolen
wordt wat hij aan zichzelf ontsteelt, de droom inruilt voor de verschrikking, zijn kind
voor de dode die hij zal zijn, zijn verwachtingen voor het bevriezen van zijn
verwachtingen, hij sterft, maar dat is niet genoeg, zij sterft, de mensen sterven, de
aarde rolt kleiner wordend weg niemand heeft ooit van die planeet gehoord er heeft
nooit iemand bestaan want dat vreet aan zijn bestaande lichaam er heeft nooit iemand
bestaan vandaar uit ziet hij zich zelf krimpend en zwellend in de leegte die er niet
is, die er is en met die ijzeren scheidslijn tussen zijn lichaam en de latere dood van
zijn lichaam kan hij niet leven’ (p. 104-105). De schrijver André Steenkamp is tot
het absolute niets afgedaald, en hij (de ridder) was al gestorven voor zijn dood,
gestorven aan zijn schrijverschap en aan zijn bestaansnood. Zijn fysische dood is
inderdaad maar een fait-divers na de sterfkramp, een streepje in het register van de
burgerlijke stand. Zijn vriend-voltooier heeft gelijk gehad, er geen woorden aan te
verspillen. Hij is reeds een mystieke schrijversdood gestorven. Schrijven is voor hem
geworden: ‘ein nicht-dasein zum Tode’. Het is een soort abstracte zelfmoord
geworden, geen à la Eline Vere natuurlijk, geen à la Werther (‘fff, der junge Werther’,
p. 133). Moderner, onzichtbaar sterft hier een jonge schrijver-ridder aan zijn
schrijverschap. Dylan Thomas (p. 38), Osborne (p. 171), Butor (p. 132) zijn de
toevallig vermelde peters bij dit raadselachtige sterven dat een geboorte is.
Het hele boek door wordt er geschermd met een religieuze terminologie, liefst nog
een mystieke. Heeft Nooteboom een trauma uit zijn katholiek internaat kwijt willen
spelen? Misschien. Maar er is toch ook iets anders: het nihilisme waar de gruwelijke
zelfontleding en zelfvernietiging van zijn ridder op uitloopt, heeft iets van een
mystieke ervaring. Todo y nada. Sint Jan van het Kruis is in de buurt, wordt overigens
herhaalde malen vermeld (we zijn in Spanje). Hij was ‘geen populaire heilige’ (p.
127), en dit cursiefje verwijst wel naar het vreemde esoterische aspect van deze
schrijversascese, die, minder systematisch dan die van Filip Eiland, ordelozer enz.,
toch een queeste is geweest naar, ja, naar wat?: ‘... met een lange s komt het wordt
queeste bij hem op, en hij lacht, en zegt: “het is een oude droom van mij, naar het
midden van Spanje gaan, naar waar het op de kaart wit is, en volstrekt leeg, en daar
te blijven”. Zachtjes, en bijna lacherig voegt hij eraan toe “om te lijden”’ (p. 92).
Wat wordt er met dat lijden beoogd?: ‘En toch, in de spiegel die hij zich heeft
voorgehouden was het niet gering: Johannes-van-het-Kruisachtige gelaatstrekken,
verhevigd door het
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desolate landschap in zijn rug, blinde, witte ogen en aan de binnenkant daarvan,
alleen voor de eigenaar zichtbaar, de eerste sporen van waarheid, verkregen door
lijden’ (p. 92). Schrijven is voor deze ridder een gruwelijke ascese geweest, inderdaad
Spaans van gestrengheid in de zelfkwelling. Een soort mystiek schrijverschap heeft
zich onder de Spaanse zon die in deze roman overvloedig schijnt, als het ware
inwendig verteerd. Of is het alleen maar een popje geweest waaruit, na een schijndood,
de wispelturige vlinder is opgestegen, die, onder het mom van de ‘tweede schrijver’
rond zijn eigen omhulsel is blijven fladderen in talloze ‘tussen haakjes?’ Ik weet het
niet. Hij weet het zelf ook niet, en dat mag ons troosten met een (zelf-)ironisch lachje:
‘Ikweet niet wie hij was’ (p. 196). Alleszins is de ridder ‘gestorven’ maar hij is niet
‘dood’ (p. 195-196). Ja, hij had zelfs op dat moment eigenlijk moeten geboren worden
(p. 195), zodat, ja zodat... wie was hij, wie was zijn vriend de tweede schrijver, wie
was de auteur, en wat wilden ze alle twee (of alle drie?)?
Eén ding is wel komen vast te staan: de eigenlijke ernst van deze roman wordt
geneutraliseerd door de ironie waarmee hij in tweede hand wordt ingekapseld. Of
zo men het spiegelbeeld nog eens voor lief wil nemen: een ernstige grübelende
romanticus staat voor de spiegel en bekijkt zichzelf met veel ironie. Dat is natuurlijk
materieel onmogelijk volgens de regels der fysica: het zou het één of het ander moeten
zijn, terwijl hier de twee grimassen, het heroïsche en het ironische, onvermoeibaar
door elkaar lopen en op enkele toevallige punten toch wel samenvallen ook. Alleszins
zullen we in die raadselachtige twee-schrijvers van dezelfde roman gerust een eerder
boeiende variante mogen zien van die reeds talrijke romans over het problematische
schrijverschap. De spanning tussen leven en schrijven leidt er telkens tot een
gespletenheid die regelrecht aan schizofrenie doet denken, en die een opvallend
adequate neerslag vindt in de binaire structuur van die romans. Een schrijverschap
dat zich volledig op zichzelf terug poogt te plooien in eindeloze spiegelkijkerij, het
is een even hachelijke onderneming als die van een bewustzijn dat zichzelf in
scheikundig zuivere toestand zou willen beschouwen. Is het niet zo, dat het
schrijverschap, als bewuste vorm van bestaan, evenals het bewustzijn slechts kan
openbloeien op iets wat niet dat bewustzijn zelf is? Laten we dat dan een ‘inhoud’
noemen of wat ook, voor het schrijven is dat een ‘verhaal’, of ‘een anecdote’. Op
zijn beurt poogt de moderne romanschrijver de anecdote te verwerpen, nadat de
andere kunsten ze ook al hebben verworpen... als te literair. Verwerpt de roman
daardoor niet - soms verbeten (zoals Vinkenoog) soms speels (zoals hier bij
Nooteboom) - precies datgene wat voor zijn meest oorspronkelijke kenmerk doorging?
Het verhaal, het ridderlijk verhaal dat met die andere droevige Spaanse ridder zijn
queeste begon in de Westerse romanliteratuur, is gestorven, zo zegt men. En toch
heeft zelfs de modernistische roman een (koppig) thema: n.l. de spanning tussen
schrijven en leven; heeft hij nog een onderwerp: n.l. het schrijven, het componeren
van een roman; heeft hij zelfs nog een anecdote die daar onmiddellijk bij aansluit:
n.l. de structuur zelf van de roman, de nadrukkelijke compositielijn wordt zelf de
centrale anecdote; zijn structuur is zijn anecdote. Zo is in de moderne roman reeds
op een naïef materiële wijze waar wat als de oude klassieke regel geldt, dat n.l. de
vorm de inhoud is. Laten we dan toch maar met een syntactische speling à la
Nooteboom besluiten: de ridder is (niet) gestorven. Leve de ridder.
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De betekenis van Jan Roothaan s.j. als generaal van de Sociëteit van
Jezus
Dr. P. Grootens S.J.
BEGIN augustus 1829 schreef de pauselijke thesaurier-generaal, Mgr. Antonio Tosti,
aan de jezuïet Francesco Manera te Turijn:
En nu uw nieuwe generaal! Wie had dat kunnen denken? En toch hadden zijn
voorgaande bedieningen, zijn kennis van de onderscheiden jezuïetenprovincies, zijn
diepgaande geleerdheid, zijn evenwichtig karakter en zijn echte vroomheid daarvan
reeds het voorgevoel moeten geven. Ik herinner mij, dat, ginds bij U, zelfs de vijanden
van de Sociëteit een hoge dunk van hem hadden. Sommigen vinden hem stug. Maar
dat zal wel vooral aan zijn landaard liggen, en het bestuur, waarin hij zeker niet de
baas zal willen spelen, zal hem wel vriendelijker maken1).

Ambtsaanvaarding
De man, die zekerder dan iemand anders geweten had, dat hij tot opvolger van de
op 27 januari 1829 gestorven generaal, Luigi Fortis, gekozen zou worden, was
Roothaan zelf. Reeds 18 jaar geleden, toen hij te Polotsk in Wit-Rusland theologie
studeerde, had zijn biechtvader hem nauwkeurig voorspeld, dat hij, na de dood van
de opvolger van Pius VII, tot generaal van de Sociëteit zou worden aangesteld. Tevens
had zijn leidsman hem daarbij te verstaan gegeven, dat zijn taak verre van gemakkelijk
zou wezen. Hij zou een zwaar kruis op zich moeten nemen en veel te lijden hebben.
Onder zijn bestuur zou de Sociëteit worden opgelost als zout in het water. Hij zou
als balling in verre landen ronddwalen. Wel zou hij de troost genieten, de orde weer
herenigd te zien. Maar de vruchten daarvan zou hij niet meer genieten, want dan
zouden zijn dagen geteld zijn2). Jaren van verborgen activiteit waren op die
voorspelling gevolgd. Toen hij echter in 1823 rector van de universitaire colleges te
Turijn werd en in februari 1829 viceprovinciaal van de italiaanse provincie, zag hij
steeds duidelijker de vervulling ervan naderen. Het is dan ook niet te verwonderen,
dat toen hij op de negende juli, na zijn verkiezing, de hulde van de aanwezige paters
in ontvangst nam, hij op een hunner de indruk maakte van iemand, die zich als
slachtoffer aanbood3).
Zo dacht Roothaan inderdaad over zijn benoeming. In een brief van 13 juli 1829,
dus vier dagen na zijn verkiezing, schreef hij aan pater Antonio Bresciani te Genua:
Mijn allerbeste pater, bid veel voor mij, want het is een zee, waar ik in ga.
- Nu worden alleen nog maar mijn voeten nat, binnenkort zal het water
tot aan mijn knieën reiken - tot aan mijn middel - en, naarmate ik verder
ga, tot aan mijn hals, tot aan
1) Rome, Arch. Rom. S.J. Vol. Biogr. Manera, fasc. Tosti IX - 1.
2) Zie P. Albers S.J. De Hoogeerwaarde Pater Joannes Philippus Roothaan. Dl. I Nijmegen
1912, pp. 129-133, waar verschillende bewijzen, die de echtheid van deze voorspelling
waarborgen.
3) Aldus het getuigenis van F. Minini S.J. Esortazione domestica recitata nella Casa dei Professi
in Roma il giorno 28 di Giugno dell' anno 1853. Roma 1853, pp. 17-18.
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mijn mond - en dan zal het zijn: intraverunt aquae usque ad animam meam
- et tempestas demersit me. De wateren dringen tot in mijn ziel - en de
stortvloed verzwelgt mij4). Genoeg hierover. Stellen wij ons vertrouwen
in de Heer5).
En op 1 augustus 1829 aan de genoemde pater Manera:
Ik antwoord in allerijl op uw drie brieven, die U mij geschreven hebt,
sedert ik het zware gewicht van het generalaat op mijn schouders draag.
Wat de gelukwensen betreft, die vergeef ik werkelijk graag aan mensen
van de wereld. Zij handelen immers overeenkomstig de mode en zij weten
niet beter. Maar in de mond van de onzen komen ze mij, op zijn zachtst
gezegd, zonderling voor. Hoe is het mogelijk?...! Ondertussen moet ik
bekennen, dat ik mij ten zeerste aangemoedigd voel en met groter
vertrouwen in de Heer bezield. Mij dunkt, dat dit een van de vruchten is
van de H. Misoffers en van de gebeden van zoveel van mijn paters en
broeders en van zoveel rechtschapen mensen, die gebeden hebben en nog
steeds voor mij en de Sociëteit bidden6).

De Sociëteit bij de aanvang van Roothaan's generalaat
De toestand, waarin Roothaan, bij de aanvang van zijn bestuur, de orde aantrof, was
niet rooskleurig. Dat hij dit zelf duidelijk inzag, blijkt wel uit een brief, die hij op 25
augustus 1829 aan, markies Gian Carlo Brignole te Genua schreef:
Ik dank Uwe Excellentie voor de vriendelijke gevoelens, die U ten gunste
van mij in uw zeergeëerd schrijven van de 15e dezer tot uitdrukking hebt
gebracht. Overmatig moeilijk en zwaar is een taak als die van generaal,
vooral in de huidige tijd, waarin de Sociëteit, nog maar een jeugdige
dochter van slechts 15 jaar, meer te vrezen heeft van haar vrienden, die
om haar vragen, dan van haar vijanden, die haar van de wereld zouden
willen zien weggevaagd. Genoeg hierover. De goede God zal, naar ik
hoop, ons bijstaan. Maar ik voor mij voel veel meer behoefte om beklaagd
te worden, dan wel dat ik mij in staat acht, gelukwensen in ontvangst te
nemen7).
In 1829 bestond de Sociëteit slechts uit vier assistenties: de italiaanse en duitse, ieder
met drie provincies, de Spaanse met twee, terwijl de franse één provincie vormde.
Totaal dus negen provincies, waarbij men dan nog twee onafhanlijke missies moet
voegen, nl. die van de Verenigde Saten en die van Ierland. Enkele van deze provincies
waren zo klein, dat ze die naam nauwelijks verdienden. Zo was de napelse, die in 5
4)
5)
6)
7)

Ps. 68, 2.
Autogr., ital., Arch. Rom. S.J., Rom., 12 - III - 34.
P. Pirri S.J. Giovanni Roothaan. Isola del Liri 1930, pp. 160.
Copie, ital., Ach. Rom. S.J. Reg. Pavani 2a pars, no 8, pp. 20-21.
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huizen slechts een 150 leden telde, niet in staat geweest, de drie vereiste professen
naar de algemene congregatie af te vaardigen. Het aantal huizen van de italiaanse
provincie, die zich van de Mont-Cénis tot Napels uitstrekte, was van de andere kant
abnormaal uitgebreid. Dit gebied bezat alleen al 21 colleges, waaronder verschillende
met internaat, waarvan het personeel slechts door 133 priesters en 77 scholastieken
gevormd werd. Misschien was generaal Fortis wat gemakkelijk geweest met het
aannemen van nieuwe werken, maar zeer zeker was hij hiertoe ook vaak van hoger
hand gedwongen geweest. Dit laatste vooral, wanneer het om colleges ging, die vóór
de opheffing aan de orde hadden toebehoord. Terecht kon Roothaan verzuchten, dat
als men de helft van die colleges zou opheffen, hij nog geen mensen genoeg zou
hebben, om de andere helft van een behoorlijke bezetting te voorzien. Een gevolg
van die ontijdige groei was, dat men aan de vorming van de jonge leden
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niet de vereiste zorg had kunnen besteden. Zij moesten immers zo spoedig mogelijk
aan het werk gezet worden.
Ook op een ander gebied kende de Sociëteit haar jeugdziekte. De 2000 jezuïeten,
die in 1829 de orde uitmaakten, kunnen we, met J. v. Heugten S.J.8), in drie categorieën
onderbrengen. ‘De ouderen waren de veteranen, die grotendeels nog tot de vroegere
Sociëteit behoord hadden en leefden in de opvattingen en gewoonten van een voorbije
eeuw. De jongeren kwamen uit een wereld, die, uit het spoor geslagen en traditieloos,
graag luisterde naar elke nieuwe stem, die een nieuwe weg wees of beweerde een
nieuwe waarheid in te luiden’. In een brief van 16 juni 1828 beklaagde de provinciaal
van de italiaanse provincie, Vincenzo Pavani, een man, die zeker niet aan
zwartgalligheid leed, zich bitter bij Roothaan, over de princiepen, die toen bij de
jongelui in zijn provinchie de hoofdtoon voerden.
1. Regels der zedigheid: geen sprake van. Dat zijn, volgens hen, slechts
gekunsteldheden. - 2. Onze studenten moeten, wanneer ze dat willen, vrij
naar de kamers van de professoren kunnen gaan, om daar straffeloos te
krenten, zich over de leiding te beklagen enz. - 3. Zij zouden willen, dat
iedereen van buiten, zonder het vereiste verlof, toegang tot hun kamers
heeft, om zo hun tijd te verdoen met nieuwtjes, kletspraatjes enz. - 4. Zij
dulden het niet, dat er in de huisonderrichtingen enig onderwerp wordt
aangeraakt, dat aan hun beginselen afbreuk doet, zoals b.v. dat zij gehouden
zijn om aan hun geestelijke volmaaktheid te werken. Zij zeggen, dat dit
soort onderrichtingen jansenistisch zijn. Zij houden ervan, dat er, weliswaar
indirect, maar in ieder geval tegen de geest van de oversten, die de leiding
hebben, gesproken wordt enz. - 5. Zij verlangen vrijheid om geld van hun
penitenten te ontvangen, om dit aan de armen te kunnen geven. - 6. Zij
verlangen de vrijheid om brieven te schrijven, zonder deze (aan de overste)
te tonen. - 7. Zij willen, dat de schoolplechtigheden met veel vertoon
gehouden worden en daartoe klinkende uitnodigingen uitgedeeld worden;
tevens willen zij, dat bij die gelegenheden o.a. italiaanse gedichten
voorgedragen worden, waarbij ze niet inzien, dat dit alles ons de nijd
bezorgt van hen die ons slecht gezind zijn en dit zijn er heel wat, en dat
hierdoor zowel de leermeesters als de leerlingen een hoge borst gaan
opzetten. En let wel, dat die schoolplechtigheden gehouden worden, maar
in het latijn en semi-publiek. De prijsuitdeling vervolgens wordt publiek
in de kerk gehouden. Evenzo de disputen, wanneer die plaats kunnen
hebben. - 8. Zij zouden relaties willen onderhouden met kardinalen, vorsten
en prelaten enz. - 9. Zij hebben altijd wat te zeggen over de tafel en de
kleding. - 10. Zij willen niet onder toezicht staan en verdragen geen
berispingen, die hun op vriendelijke wijze worden toegediend; maar zij
willen zelf toezicht op de oversten houden en zelfs de inzichten van dezen
beoordelen. - 11. Zij spreken vrijuit over de leiding en over de verschillende
bedieningen, die aan de onderdanen worden toegewezen. Als ze permissies
komen vragen, doen ze dat niet in een geest van gelijkmoedigheid, maar
met de vaste overtuiging, dat hun alles wordt toegestaan. En wordt hun
het gevraagde verlof niet gegeven, dan is het: ‘daar heb je ze weer, die
8) Pater Roothaan en zijn tijd. Bussum 1952, p. 63.
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rigoristen, die jansenisten, die de geest van de Sociëteit niet hebben’. Dit
zijn in het kort de voornaamste beginselen, die onze jongeren beheersen
en zich in hen hebben vastgezet.
En Pavani voegt aan het bovenstaande toe:
Ik deel U dit in het grootste geheim mee en ik deel het U mee, omdat ik
met de hoop rondloop, dat U mijn opvolger zult zijn en dat U die
misstanden zult kunnen verhelpen, die ik niet heb kunnen of weten te
verhinderen. Bidden we en bidden we veel9).
Tussen de ouderen en de jongeren stonden zij, die in Rusland geen onderbreking van
de Sociëteitstradities gekend hadden. Ook Roothaan behoorde tot deze middelgroep.
Omdat zij de verschrikkingen van de franse revolutie nog

9) Autogr., ital., Arch. Rom. S.J. Rom. 8 - I - 64.
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maar kortelings achter de rug hadden en nieuwe omwentelingen in het verschiet
zagen, neigden zij, ontzet over de wanorde, die zij in het politiek, sociaal en geestelijk
leven meemaakten, eerder naar een behoudingsgezindheid, zonder echter
vernieuwingen, die hun na lang beraad wenselijk voorkwamen, zonder pardon uit te
sluiten.
Het is in deze geest, dat Rodolphe de Maistre, de zoon van de beroemde Joseph
de Maistre, vanuit Turijn half juni 1829 aan Roothaan schreef:
Ik heb tot vandaag gewacht, om U de grote vreugde te kennen te geven,
die ik ondergaan heb, toen ik het nieuws van uw keuze vernam. (...) In de
huidige omstandigheden was de keuze van de generaal van de Sociëteit
een van de belangrijkste zaken en wel van die aard, dat zij de ernstigste
gevolgen met zich kon brengen. De oostenrijkse ent begint nauwelijks
enkele bladeren te dragen, de franse provincie kwijnt, heel de Sociëteit
ondergaat in alle landen een min of meer bedrijvige oorlog. Er was dus
een man nodig, die van al die omstandigheden grondig op de hoogte was,
die wist, hoe hij de nog tere plant opkweken moest, hoe bepaalde schokken
te vermijden, hoe het juiste ogenblik te onderkennen, waarop een bepaald
obstakel voldoende verzwakt was om omvergeworpen te worden. Maar
bovenal was er een man nodig, die er zich volledig van bewust was, dat
de kracht en het leven van instellingen afhangt van de onveranderlijkheid
van haar beginselen en van de volkomen en totale uitvoering van de wetten,
die haar beheersen. Want de wetgever heeft maar één gedachte. De minste
wijziging sleept andere met zich mee en heel de machine mist haar
uitwerking. God heeft de harten van uw medebroeders gedisponeerd en
heeft daardoor aangetoond, dat Hij in uw midden was en dat Hij de
Sociëteit langs menselijke wegen zelf leidde en verdedigde. Mijn
voldoening bij die gelegenheid was gerechtvaardigd, maar ontdaan van
zelfzucht, omdat ik op die manier U voortaan ver van de plaats, waar ik
woon, gevestigd wist. Dat doet er trouwens niets aan toe. De liefde, die
ons bezielt, moet katholiek zijn. Leef, Eerwaarde Pater, nog ad multos
annos, volbreng de edele taak, waartoe God U tot zijn hoogste
verheerlijking geroepen heeft en moge zijn geest U al de dagen van uw
leven begeleiden. Ziedaar de wensen, die mijn vader zou gevormd hebben,
had hij het geluk gehad U te kennen. Zijn zoon kan geen andere vormen.
Ze zijn erfelijk10).

Bestuursprogram
De brief Over de liefde tot de Sociëteit en ons Instituut11), die Roothaan op 7 juli 1830
aan heel de orde zond, kunnen wij als de beginselverklaring bij zijn
bestuursaanvaarding beschouwen. In de inleiding van dit stuk verklaart hij, dat het
10) Autogr., frans, Arch. Rom. S.J. Rom. 11 - II - 61.
11) J. Roothaan. Opera Spiritualia, Dl. I Roma 1936, pp. 327-339. Ik volg grotendeels de
samenvatting die P. Albers S.J. van deze brief geeft in o.c. Dl. II Nijmegen 1912, pp. 31-35.
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niet in zijn bedoeling ligt, met deze brief de leden tot liefde voor de Sociëteit en het
Instituut aan te sporen. Hij oordeelt dit nutteloos of op zijn minst niet noodzakelijk.
Want, zo stelt hij vast, het is altijd een gave geweest, die de Sociëteit als het ware
eigen was, dat allen, die Gods roepstem volgend, in haar waren toegelaten, innig aan
haar waren gehecht, haar alleen beminden, haar lief en leed als het hunne
beschouwden. De vijanden van de Sociëteit hebben haar niet zelden deze karakteristiek
ten laste gelegd, waarbij zij afkeurden, wat hoge lof verdiende. Want die liefde was
de leden van de Sociëteit zo diep in het hart gevestigd, dat na de totale ondergang,
allen, enkele bastaarden uitgezonderd, de opgeheven Sociëteit bleven beminnen. En
zeer velen, die deze schipbreuk overleefden, keerden na het herstel, ofschoon oud
en gebrekkig, terstond met vreugde in de schoot van hun moeder als in een veilige
haven
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terug, bereid om met vernieuwde krachten zwaar werk te verrichten. Enigen waren
om hun leeftijd, ziekte of andere beletselen hiertoe niet meer in staat. Maar allen
begeleidden zij de Sociëteit met hun wensen, hun weldaden en kinderlijke liefde.
Roothaan twijfelt er dan ook niet aan, dat de liefde voor de roeping, die in de vaderen
zo te prijzen is, bij allen nog krachtig bloeit.
Lang blijft de generaal niet bij deze algemene beschouwingen staan. Daarvoor is
hij te praktisch ingesteld. Hij wil eerder op enkele gevaren wijzen, die een verkeerd
begrepen of een onverstandig beoefende liefde met zich zou kunnen meebrengen.
Onder de dwalingen, (zo zegt hij ongeveer), waarin enigen der onzen
kunnen verkeren, denk ik eerst aan die van hen, welke er alleen op uit zijn,
de Sociëteit ontijdig uit te breiden, haar huizen, colleges en convicten te
vermeerderen en dan, wanneer dit in korte tijd bereikt is, menen, dat er
aan het welzijn van de Sociëteit niets meer ontbreekt. Op zichzelf is dit
zeker een loffelijk verlangen, dat van liefde voor onze moeder de Sociëteit
getuigt. Ook ik verlang vurig, dat de Sociëteit tot Gods meerdere eer en
het heil van de naaste over de hele wereld verspreid wordt. O moge het
binnenkort en spoedig geschieden! Maar het is allernoodzakelijkst, dat
men met voorzichtigheid en overleg te werk ga. Want niets zou zo spoedig
en zeker de Sociëteit ten ondergang voeren, dan een overhaaste aangroei.
Immers wat zou er gebeuren, als de Sociëteit, slechts vóór weinige jaren
hersteld en nauwelijks haar eerste jeugd ontgroeid, meer ondernam dan
haar krachten gedogen en aan haar leden, voordat ze degelijk gevormd
zijn, de zo moeilijke en belangrijke bedieningen van haar instituut moest
vetrouwen? Zonder twijfel hetzelfde wat er met het menselijk lichaam
geschiedt, wanneer dit te haastig groeit en boven zijn kracht met werk
overladen wordt. Krachteloosheid en verlamming is gewoonlijk het eerste
gevolg, dan uitputting en een spoedige, ontijdige dood. Juist hetzelfde zou
plaats vinden met de Sociëteit, indien de huizen, colleges en convicten
vermeerderd werden, voordat wij geestelijke vaders, studieprefecten en
bekwame leraren gevormd hadden; indien wij voor dergelijke bedieningen
jongeren en pas aangekomenen moesten gebruiken, voordat zij het doel
van de Sociëteit goed kennen, de middelen tot dat doel weten aan te wenden
en wat het voornaamste is, geleerd hebben een leven te leiden, dat onze
roeping waardig is. Dan zou de Sociëteit haar krachten verliezen,
ontzenuwd worden, wegkwijnen en van de Sociëteit van Jezus hoogstens
de naam overhouden. (...) Daarom vermaan ik allen, die in de provincies
enig gezag bekleden, vooral de provinciaals, en smeek ik hen bij de liefde
van Christus en bij de zorg, die zij koesteren voor het heil van de Sociëteit,
dat zij zelf niet denken aan de stichting van nieuwe huizen of colleges,
noch anderen, die dringend daarom vragen, enige hoop geven, voordat er
voldoende mensen zijn om de bedieningen, en vooral het bestuur, waar te
nemen. Laat ons toch altijd eerst zorg dragen voor het leven en welzijn
van de Sociëteit en daarna voor haar werk: eerst voor de vorming der
onzen, dan voor hun bedieningen en de vruchten ervan: eerst voor het
inwendige en daarna voor het uitwendige. Houden wij ons innig overtuigd,
dat men volstrekt niet de Sociëteit, noch de eer van God, noch het heil van
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de naaste bevordert, indien onze mensen, onvoldoende in deugd en
wetenschap geoefend, vóór de tijd in een openbare werkkring worden
geplaatst. Want zo zij onbekwaam blijken te zijn, zullen zij de gelovigen
teleurstellen, zelf groot gevaar lopen en de Sociëteit tot oneer strekken.
Nauw samenhangend met de voorgaande dwaling is, volgens Roothaan de tweede.
Zij drijft sommigen ertoe, alleen wat spectaculair is van belang te achten. Zij willen
de Sociëteit graag beroemd zien en streven alleen datgene na, wat de orde het applaus
van de wereld, vooral van de letterkundige, kan bezorgen. Zij trachten hun moeder
te overreden, de raad te volgen van hen, die tot Christus zeiden: ‘Vertoon U aan de
wereld’. In hun zinsbegoocheling hechten zij meer waarde aan de uiterlijke schijn
dan aan het wezen en geven zij de voorkeur aan de schim boven de waarheid, aan
de faam boven het goed verrichte werk, aan de glans boven het algemeen welzijn.
En al is het waar, dat de tegenwoordige tijd aan al wat glanst bijzondere waarde
toekent en de Sociëteit
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zich in zekere opzichten aan de tijd moet aanpassen, dan wil dit niet zeggen, dat de
leden ijdel vertoon in hun werken aan de dag moeten leggen. Het is immers de geest
van de Sociëteit, niet om ijdele glorie te zoeken, maar om Gods eer en het heil van
de naaste te bevorderen.
Met de grootste aandrang bezweert Roothaan de zijnen verder, geen voedsel te
geven aan de beschuldiging, dat iedere jezuïet op zich genomen weliswaar de
nederigheid nastreeft, maar dat zij allen bijeen, als korps, trots zijn, op de
niet-jezuïeten neerzien, hun verdiensten verkleinen, hun successen benijden en zich
zo gedragen, alsof alle goeds alleen van de Sociëteit afkomstig is. Hij is overtuigd,
dat men hiervan, zoals van veel andere zaken, de Sociëteit vals beschuldigt. Maar
reeds zou het te betreuren zijn, indien ook maar één van haar leden door die geest
werd geleid. Deze geest is immers geheel in strijd met die van de Kerk, van de H.
Ignatius en van de Sociëteit. Vandaar noemt hij het ook onverenigbaar met de roeping
tot de Sociëteit om de roem van andere priesters of religieuzen te benijden. Wij
zoeken alleen Gods meerdere eer en moeten ons daarom innig verheugen, wanneer
ook anderen ons helpen in het nastreven van dit doel. De noden van de Kerk zijn van
dien aard, dat deze loyale samenwerking ten hoogste geboden is.
Geestdriftig somt Roothaan hierna de gunsten op, welke de Sociëteit aan haar
leden meedeelt. Dezen moeten hun wederliefde tonen door zichzelf met al hun
krachten en talenten aan de Sociëteit te schenken; door het instituut grondig te
bestuderen en het in alle bijzonderheden te onderhouden; vooral door zichzelf te
verloochenen, te werken en te zwoegen met de ontvangen talenten, omdat de ware
liefde tot haar bestaat in de toewijding van al wat zij zijn en kunnen.

Consolidatie
Consolidatie van de orde door degelijke vorming van haar leden is dus Roothaan's
gehele opzet. Talrijk zijn dan ook de brieven aan vorsten en kerkelijke prelaten,
waarin hij een aangeboden stichting afwijst. Zo antwoordt hij o.a. aan Mgr. Antonius
van Bommel, de bisschop van Luik, die hem om een college te Verviers gevraagd
had, in een latijnse brief:
Wat Verviers betreft, daarmee behoeft U werkelijk niet - (en het volgende
staat in het nederlands) - aan de grote Klok te trekken. U spoort,
Doorluchtige Heer, iemand aan, die niets liever wenst en die zijn beide
oren gespitst houdt! Moest ik maar niet ook in deze aangelegenheid de
zucht slaken, die ik elders zo dikwijls heb moeten laten horen: hominem
non habeo, ik heb geen mensen. Dit is wellicht het kruis, dat mij onder
alle andere het zwaarste weegt12).
Zeker wilde hij dergelijke instellingen niet aanvaarden, wanneer dit ten koste van
anderen ging. Dan kon hij zelfs uit zijn slof schieten. Zo in het geval, toen de
Congregatie van de Voortplanting van het Geloof te Rome het groot-seminarie te
's-Herenberg wilde opheffen. Pater Pierre de Hasque, die te Culemborg met veel
12) Copie, latijn, Arch. Rom. S.J., Reg. Ext. V 106-107.

Streven. Jaargang 17

moeite en tot zijn eigen voldoening een klein-seminarie onder leiding van de jezuïeten
had opgericht, had bij de Propaganda pogingen ondernomen, om het groot-seminarie
van 's-Herenberg naar Culemborg over te brengen. Dit tot groot ongenoegen van de
seculiere professoren van het groot-
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seminarie te Warmond. Naar aanleiding hiervan krijgt hij van Roothaan het volgende
ingepeperd:
Kortgeleden verzocht ik, smeekte ik de Propaganda, om ter liefde Gods!
niet te Culemborg de theologische studies te willen vestigen, die, naar men
zegt, niet langer te 's Heerenberg kunnen blijven. Ik beveel U evenzeer
plechtig te verklaren, dat wij er ons niet mee kunnen belasten. - Ik zou
liever zien, dat de instelling van Culemborg geheel ineen stortte, dan in
een maatregel toe te stemmen, waarin ik alleen maar gevaren van allerlei
slag, de ruïne van alle goeds kan zien. Zou ongelukkigerwijze 's Herenberg
verlaten moeten worden - en het is heel erg, dat dit om reden van
Culemborg is - dan is Warmond er nog, waar de verenigde hogere studies
des te beter zullen bloeien tot eer van God. Ik schrijf in aller haast, want
ik ontkom niet aan de vrees, dat U, onder de schijn van het goede, in een
droevige illusie verkeert. Ik deel die totaal niet13).

Voorzichtige uitbouw
Consolideren betekende voor Roothaan niet alleen afwijzen, maar ook een
voorzichtige opbouw, volgens de krachten die hem ter beschikking stonden. Zo was
in 1853, het jaar van Roothaan's dood, in Europa en Noord-Amerika het aantal
provincies van 9 tot 18 opgevoerd met een goede 5000 leden. In al deze provincies
was een degelijk fundament gelegd door het stichten van vormingshuizen, die de
geschikte krachten konden leveren voor het steeds toenemend aantal colleges en
residenties. Maar als Roothaan de landkaarten, die tegen de muur van zijn kamer
hingen, overzag, dan werd hij toch sterk getroffen door de grote nood aan zielzorgers
in de uitgestrekte gebieden buiten Europa. Daarom publiceerde hij in 1833 op het
feest van de H. Franciscus Xaverius zijn rondschrijven aan de orde Over het opwekken
en koesteren van het verlangen naar de buitenlandse missies14). Hierin wees hij de
zijnen op de geweldige missiearbeid, die door de jezuïeten uit de oude Sociëteit
verricht was, op de ontzettende nood van de missielanden en op de verzoeken om
missionarissen, die uit de gehele wereld bij hem binnen kwamen. Gebed en
medelijden, zo zei hij, volstaan hier niet. Er moeten daden gesteld worden. Daarom
moeten allen, die zich tot missiearbeid geroepen voelen, hun verlangen aan hem
kenbaar maken. De provinciaals mogen zich hierbij niet door de angst laten leiden,
dat hun provincies daarvan nadeel zullen ondervinden. Hoe edelmoediger een
provincie haar beste en bruikbaarste mannen voor de missie afstaat, des te vrijgeviger
zal de Voorzienigheid voor een toename van nieuwe leden zorgen De missiearbeid
is immers het krachtdadigste middel om nieuwe roepingen te kweken. Mogelijk met
een terugblik op zijn eigen roepingsgeschiedenis, herinnert Roothaan aan Franciscus
Xaverius, wiens voorbeeld talloze jonge mensen begeesterd heeft om jezuïet te
13) Autogr., frans, Arch. Prov. Neerl. S.J., Acta Roothaan 167.
14) Opera Spiritualia. Dl. I Romae 1936, pp. 347-356. Zie ook J.A. Otto S.J Gründung der neuen
Jesuitenmission durch General Pater Johann Philip Roothaan. Freiburg i. Br. 1939, vooral
pp. 113-115.
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worden. De geschiedenis van de orde bewijst, dat die provincies in Europa het rijkst
hebben gebloeid, die ten overstaan van de missies het vrijgevigst gehandeld hebben.
Dit wil niet zeggen, dat Roothaan zich door een missieromantiek liet meeslepen.
Niemand, zo vervolgt hij, mag zich door een vrome wens laten bewegen om een
werk aan te pakken, dat hij niet voltooien kan. Behalve een stevige gezondheid, een
gezonde natuurlijke aanleg, en een grondige wetenschappelijke vorming, is een meer
dan gewoon
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deugdleven vereist. Roothaan's beroep op de orde was niet tevergeefs. Zo kon hij in
de loop van zijn generalaat missies stichten in het Nabije Oosten (de Aegeïsche
Eilanden, Albanië, Herzogowina, Syrië en Mesopotamië), in Afrika (Algerijë, de
oostafrikaanse eilanden en in Centraal-Afrika), in India, China, Japan, de Verenigde
Staten van Amerika, Canada, Latijns Amerika en Oceanië. Werd er een nieuwe missie
gesticht, dan gaf hij aan zijn mensen instructies mee, die van een groots inzicht in
de missieproblemen getuigen en zijn zorg was er steeds op gericht, met zijn
missionarissen in een voortdurend innig contact te blijven.

Geestelijke opbouw
Consolidatie begreep Roothaan ook als een versteviging van de inwendige geest van
de orde. Hij herstelde het contact tussen de verschillende provincies en Rome, door
het weer invoeren van de z.g. procuratorenvergaderingen. Iedere drie jaar moest elke
provincie een afgevaardigde naar Rome zenden, die dan de provinciebelangen
persoonlijk met de generaal bespreken kon. De wetenschappelijke vorming van de
jongeren bevorderde hij door een aanpassing van de studieregeling aan de eisen van
de tijd. Daarbij ging zijn zorg er voortdurend naar uit, dat de daar onderwezen leer
in overeenstemming was met die van de Kerk. Voor alles ging zijn aandacht uit naar
een verdieping van het geestelijk leven bij de zijnen. Bleek dit reeds uit zijn twee
vermelde algemene brieven aan de orde, ook in de negen andere, waarvan er vier
geschreven zijn naar aanleiding van de vervolgingen die de Sociëteit te verduren
had, spoort hij steeds aan tot verdieping van het geestelijk leven, dat alle uitwendige
activiteit dragen moet. Speciaal komt dit accent naar voren in zijn brieven over de
verering van het H. Hart van Jezus en van het allerzuiverst hart van Maria en in zijn
rondschrijven van 1834 Over de studie en het gebruik van de Geestelijke Oefeningen
van de H. Ignatius. Hiermee introduceerde hij de nieuwe latijnse vertaling, die hij
in de loop der jaren van het spaanse autograaf vervaardigd had. Zij bedoeling daarmee
was, dat heel de orde weer opnieuw van de geest van deze Oefeningen zou
doordrongen worden om deze tot vervolmaking van de wereld door te geven. Het
was hem een bijzondere vreugde, toen hij tijdens zijn ballingschap in Frankrijk en
België aan de scholastieken zelf de Geestelijke Oefeningen geven kon.
Het grootste deel van het leven van deze man heeft zich afgespeeld binnen de
muren van zijn armoedige kale kamer. Hier ontving hij - vaak aan het ontbijt reeds
- zijn talloze bezoekers. Aan zijn bureau, dat nu in het Roothaan-museum te
Amsterdam bewaard wordt, schreef hij zijn brieven aan provinciaals, plaatselijke
oversten, afzonderlijke leden van de orde en aan de mensen van buiten de orde. Men
kan gerust zeggen, dat Roothaan een voorbeeld is van het apostolaat van de brief.
Voordat deze vertrokken, werden zij door broeders in registerbanden overgeschreven.
Zij vormen nu de indrukwekkende reeks van 61 banden in kwarto, ieder van
gemiddeld 350 bladzijden. Men schat het aantal ervan op 30.000. ‘Ik ben veroordeeld
tot brieven schrijven’, zuchtte hij nu en dan. Deze brieven vormen een waar monument
van zijn krachtige, maar soepele en diep-vrome persoonlijkheid en alle getuigen van
de grote bestuurstalenten, die hem eigen waren. Kort maar krachtig, altijd vriendelijk
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en opgewekt, geeft hij daarin zijn directieven, zijn oplossing in moeilijkheden, goede
raad en altijd
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wist hij daarin zijn mensen op te wekken om hun blik en hart naar boven te verheffen.
Een voorbeeld uit duizenden. De 46-jarige Joannes Nepomuc Zydowicz, een
geboren Wit-Rus, die te Orvieto leraar in de wiskunde en filosofie was, had zich bij
Roothaan beklaagd, dat zijn overste te weinig zorg voor zijn wankele gezondheid
toonde. Roothaan antwoordt hem op 5 juni 1830.
Uw brief, Eerwaarde Pater, heeft me veel leed gedaan, zowel om wille
van hetgeen U door uw zwakke gezondheid te verduren hebt, als omwille
van de smart en onrust, waarmee U mij over uw pater rector (Antonio
Biancotti) geschreven hebt. Het was mij werkelijk niet mogelijk, in de stijl
die zo zachtmoedige P. Zydowicz te herkennen, die ik eertijds in Rusland
tot mijn grote stichting gekend heb. Maar ik weet, hoe een slechte
gezondheid de mens en zijn karakter kan beïnvloeden. Ik heb erg veel
medelijden met U en ik schrijf dan ook aan pater rector, waarbij ik U
bijzonder in zijn welwillende zorg aanbeveel. Wat overigens genoemde
pater rector aangaat, ik weet, dat in vroegere jaren de onzen, zowel te
Ferentino als te Tivoli, zeer tevreden waren over de liefdevolle zorg,
waarmee hij in hun noden voorzag, en dit zelfs met bijzondere toeleg,
vooral te Ferentino, waar hij dit niet zonder grote moeilijkheden doen kon.
Het lijkt me dus onmogelijk, dat hij nu in Orvieto de zijnen tekort doet.
Wat het uur van de middagmaaltijd betreft, het is niet te verwonderen,
mijn allerbeste pater, dat hij erop staat, dat dit op een vastgestelde tijd
gebeurt. Maar als U daar een bijzondere reden voor hebt, zal hij zonder
twijfel ook daarop wel iets vinden. Alleen moet U zich dan aan een vast
uur houden. Want zoudt U de ene dag op dit uur en een andere dag op dat
uur willen dineren, dan zou het niet mogelijk zijn, U naar behoren te
bedienen. We zullen het met pater provinciaal zien te regelen of U
misschien het volgend jaar naar een ander college kunt gaan, dat meer aan
uw gezondheidstoestand is aangepast. Laat om 's hemelsnaam, mijn beste
pater, de ziekte van uw lichaam niet de overhand krijgen op Uzelf, zodat
ge de vele verdiensten niet verliest, waartoe U een dergelijk kruis de
kostbare gelegenheid biedt. Zorg ervoor de opgewektheid van hart te
bewaren, want deze is ook zeer bevordelijk voor de gezondheid. Want als
ik zwak ben, dan ben ik sterk. (2 Cor. 12, 10). De Heer moge U zegenen
en de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal onze harten en
gedachten behoeden in Christus Jezus. (Phil. 4, 7)15).

Helper in de nood
Talrijk waren ook de verzoeken, waarmee men zijn voorspraak of hulp inriep. En
als het enigszins mogelijk was, dan stond hij steeds gereed om te helpen. Een dame
uit Engeland vraagt voor haar ziek dochtertje wat meel gewijd ter ere van de H.
Aloysius. Een pastoor uit Silesie wil graag van de H. Stoel volmacht hebben om de
15) Epistulae. Dl. III Romae 1940, pp. 14-15.
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wonderbare medaille te kunnen wijden en verzoekt Roothaan hierin voor hem te
bemiddelen. Een bisschop, die verhinderd is zijn voorgeschreven bezoek aan Rome
te brengen, vraagt Roothaan uitstel voor hem te verkrijgen. Anderen hopen langs
hem verlof te krijgen voor het lezen van verboden boeken. Steeds weer opnieuw
moet hij een behoorlijk onderdak zoeken voor mensen, die van plan zijn een bedevaart
naar de Eeuwige Stad te ondernemen. En zo komen dergelijke brieven om hulp aan
de lopende band binnen. Ook hiervan een enkel voorbeeld.
De jonge priester Ferrein te Ivré, die Roothaan te Rome had leren kennen, wil
graag kanunnik worden en vraagt de generaal, om voor hem bij de autoriteiten te
Rome een goed woordje te doen. Roothaan antwoordt hem op 24 juli 1832:
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Twee paters capucijnen, die van Châtillon gekomen zijn, hebben mij
gisteren uw goede brief van 23 mei gebracht. Ik dank U, Eerwaarde Heer,
voor het feit, dat U aan mij hebt willen terugdenken. Ook ik van mijn kant
ben U niet vergeten. - U bent van plan mij te zijner tijd de stukken te
zenden, die benodigd zijn voor een benoeming tot kanunnik. Naar
aanleiding daarvan moet ik U zeggen, dat ik zelfs niet zou weten, tot wie
ik mij voor een dergelijke aangelegenheid zou moeten wenden. Zij behoort
niet tot mijn gebied en het is ons zelfs niet geoorloofd, ons in dergelijke
zaken te mengen. U zou het volgende moeten doen. Probeer ginds bij U
er achter te komen aan wie hier te Rome die stukken gericht moeten
worden. U kunt dan mijn naam noemen als van iemand, die U enigermate
kent. Als men zich dan tot mij wendt, zal ik graag alles zeggen, wat ik in
uw voordeel zeggen kan. Ik denk wel, dat het niet in uw bedoeling ligt om
alleen maar kanunnik te worden, maar ook om te werken aan het welzijn
van de Kerk en van de zielen. Want het komt mij voor, dat ge nog niet de
leeftijd hebt om nu al te gaan rusten. De mens is geschapen om te werken
tot glorie van God16).

De man van de Kerk
De belangen van de Kerk stonden bij Roothaan altijd op het voorplan. Vandaar de
grote steun, die hij aan de franse dominicanen, de franse en italiaanse benedictijnen
gaf bij hun streven, om weer tot de oorspronkelijke observantie terug te keren. De
correspondentie tussen hem en Lacordaire, Guéranger en de monniken van de
benedictijnse congregatie van Monte Cassino is dan ook bijzonder hartelijk. Ook in
zijn ijver voor een gezonde filosofische en theologische leer wilde hij uitsluitend het
belang van de Kerk dienen. Vaak heeft men hem in dit verband vooral zijn houding
ten overstaan van Rosmini verweten. Hoe hij zelf boven iedere persoonlijke vete
stond, blijkt uit zijn brief van 2 januari 1851 aan de barnabiet L.A. Cornaggi te
Monza. Het begin van deze brief zinspeelt op de jezuïet pater Ballerini, aan wie
Roothaan opdracht had gegeven, een weerlegging van de leer van Rosmini te
schrijven. Hij had hem op het hart gedrukt, daarbij alle gematigdheid in acht te nemen.
Deze goede raad was Ballerini beslist vergeten. Daarom schreef Roothaan:
Bij het beantwoorden van uw zeergeëerd schrijven van de 26e ll., gevoel
ik de behoefte U en onze oude weldoener en vriend de Heer Longoni
allereerst te bedanken voor het zeer vele, dat U ten gunste van pater
Ballerini en zijn belangrijke onderneming gedaan hebt. Zeker, Pater, ik
ben het helemaal met U eens: was hij maar volgzamer geweest! Nu ziet
hij het ook in en hij zal, zoals U opmerkt, zich beteren. Ik verheug mij
zeer, dat wij het allen eens zijn. De hemel weet, hoe ik alles in het werk
gesteld heb, dat Rosmini vrij zou blijven van persoonlijke beledigingen
aan zijn adres, hoewel ik van de andere kant, daar het om zaken van zeer
16) Copie, frans, Arch. Rom. S.J. Reg. Ext. I 195.
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ernstige aard ging, gaarne wilde, dat de katholieke waarheid verdedigd
werd. - Helaas heeft Gioberti de laster rondgestrooid met te beweren, dat
de Sociëteit de leerstellingen van Rosmini bestreed uit naijver tegen diens
congregatie. De waarheid ligt echter heel anders. Met alle toewijding heb
ik hem, die door Rosmini naar Rome gezonden was om daar de
goedkeuring van zijn congregatie te bewerkstelligen, met raad ter zijde
gestaan. Ik heb dit van ganser harte gedaan en ook Rosmini zelf moet dit
weten. Hemelse goedheid! De huidige tijd is toch wel van die aard, dat
een toename van evangelische werklieden uiterst wenselijk is. Daar een
stok voor steken zou slechts een vijand van God kunnen17).

De Generaal
‘The General who rebuilt the Jesuits’, heeft Robert G. North S.J. Roothaan

17) Epistulae. Dl. V Romae 1940, p. 489.
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genoemd18). Zo zag hem ook zijn oud-penitente uit Turijn, de dochter van Joseph de
Maistre, Constance. Op 6 november 1829 schreef zij hem:
Ik heb U, Eerwaarde Pater, sedert de stemmen van uw religieuzen U tot
de hoogste waardigheid van uw Sociëteit verkozen hebben, niet meer
geschreven. Had ik met een man van de wereld te doen gehad en was het
om een wereldlijke waardigheid gegaan, dan zou ik zonder uitstel bij
gelegenheid van uw keuze U mijn gelukwensen toegezonden hebben. Maar
aangezien U, volgens de kijk, die God U op de dingen gegeven heeft,
vooral een rouwbeklag nodig had, heb ik mij niet gehaast. Na in mijn hart
heel de orde gelukgewenst te hebben en mondeling al de paters, die ik op
mijn weg ontmoette, heb ik dan ook gewacht, totdat ik iets in voorraad
had, dat U mogelijkerwijze meer zou interesseren, om U bij die zelfde
gelegenheid te zeggen, dat ik er indertijd verrukt over ben geweest, dat de
H. Geest zich in het conclaaf van de Sociëteit van Jezus zo goed van zijn
taak gekweten heeft. Ik wil hieraan bij wijze van troost voor de
uitverkorene een stelregel toevoegen, die niet van mij, onwaardige,
afkomstig is, maar van mijn vader en die aldus luidt: ‘Telkens als een man
aan een ambt komt en wel zonder intriges, zonder het te hebben gezocht
of zelfs maar te hebben verlangd, maar alleen door de vrije keuze van zijn
vorst of van het korps waartoe hij behoort, dan kan hij er zeker van zijn,
dat hij ertoe is uitverkoren door de wil van God en kan hij in alle gerustheid
aan het werk gaan, overtuigd als hij dan zijn mag van de bijstand van
boven’. Zo'n man bent U, Eerwaarde Pater, wis en waarachtig. God heeft
U niet geraadpleegd, toen Hij U aan het hoofd van uw medebroeders
plaatste en dus zullen zijn kracht en zijn genade met U zijn. Hij zal U
helpen, om het juk van het gezag, dat duizendmaal zwaarder is dan dat
van de gehoorzaamheid, te dragen19).
En in een volgende brief van 10 maart 1830 rondt zij dit portret af:
(...) Ik begin met U te danken voor uw wensen voor een zalig nieuwjaar,
die juist op tijd zijn aangekomen. Met de mijne is dat niet het geval. Maar
al ben ik in de uiting daarvan jegens U achterstallig, toch ben ik niet in
gebreke gebleven, ze in mijn hart te koesteren en evenmin God lastig te
vallen met de bede, dat Hij ze verhore. Daar de Sociëteit en haar hoofd
vanzelfsprekend een eenheid uitmaken, vat ik ze beiden in mijn wensen
samen. Ik wens aan de eerste de onverflauwde welwillendheid van de
opperherder. Niets valt immers een gevoelig en onderworpen kind harder,
dan wanneer het van zijn vader een slechte behandeling ondervindt. Verder
wens ik haar, dat zij ook in de toekomst de haat van boze lieden zal mogen
ondervinden, omdat, zo lang deze voortduurt, zij daarin een veilige
waarborg vindt, dat zij niet in het minst van de oorspronkelijke geest van
haar instituut afgeweken is. Maar tevens wens ik haar ijver en moed, die
boven de inspannende werkzaamheden en vervolgingen verheven zijn.
18) Aldus de titel van zijn biografie. Milwaukee 1944.
19) Autogr., frans, Arch. Rom. S.J. Rom. 13 - I - 32.
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Tenslotte wens ik aan de Sociëteit van Jezus kruisen, zoals die van haar
goddelijke meester, kruisen, die vruchtbaar zijn aan bladeren, vruchten en
bloemen. (...) En de generaal van de Sociëteit, die rechtschapen en
uitnemende man, qui in charitate attraxit me, die mij met liefde genadig
heeft aangenomen, wat moet ik hem als tol van mijn genegenheid en
eerbied toewensen? Die wensen moeten wel heel christelijk zijn, willen
ze aanvaard worden. Ik wens U dan, Eerwaarde Pater, die vrede, die Jezus
Christus aan zijn apostelen gegeven heeft en die bestaat in het zich niet
laten meeslepen door voorspoed en in het zich niet laten terneerslaan door
tegenspoed, maar ook in het bezit van zijn ziel in alle gebeurtenissen, door
een volledige gelijkvormigheid van onze wil aan die van God. Als men
geloof mag hechten aan de gelaatsuitdrukking, die bijna altijd de
weerspiegeling van onze innerlijke toestand is, dan moet U meer dan
iemand anders deel aan die vrede hebben en uw serene trekken leren, dat
wij God alleen maar behoeven te vragen, die vrede in U te bestendigen.
Ik wens U een goede gezondheid, het enige tijdelijk goed, dat voor een
jezuïet geen hersenschim is en zonder de welke een mens altijd beneden
zichzelf blijft. Verder nog een boosaardig oog om de mensen te zien, zoals
ze zijn, om hen aldus een plaats te kunnen aanwijzen, die hen past: hic
opus, hic labor, daar zit hem de moeilijkheid in voor hen, die slechts door
het prisma van de liefde kijken. Tenslotte wens ik U een talrijke familie,
waarvan alle leden in het bezit mogen zijn van een op gelijke hoogte
staande nederigheid, wetenschap en heiligheid, drieëenheid, die onmisbaar
is om een
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volmaakte jezuïet uit te maken. Want zonder nederigheid en heiligheid is
een jezuïet onbestaanbaar en zonder wetenschap is hij een man zonder
benen. Dat zijn, Eerwaarde Pater, mijn wensen voor U en voor uw orde.
En als U ze, naar ik wel geloof, in overeenkomst vindt met uw hartewensen,
dat God ze dan in heel hun uitgestrektheid moge vervullen20).
Een minder bevooroordeeld getuige, John Henry Newman, schreef 25 juli 1847
vanuit Rome over de ‘ploeterende, methodische, onromantische jezuïeten’ als volgt:
Ik sta er erg verbaasd over, hoe weinig de jezuïeten over het algemeen
begrepen en gewaardeerd worden. Ik acht hen uitzonderlijk hoog en
sommigen onder hen zijn mij zeer dierbaar. Zij zijn werkelijk een
hardwerkend, zelfopofferend korps mannen, maar zij hebben weinig of
niets van de talenten, die de wereld hen graag toeschrijft. Ik bedoel niet,
dat er geen knappe mannen onder hen zijn, maar het zal duidelijk worden,
wat ik bedoel, als ik zeg, dat zij zijn als de grote mannen te Oxford - en
het is een zeer opmerkelijk feit, dat de grote mannen, die zich bekeerd
hebben, jezuïet geworden zijn, zoals Pichel, Collyns, Christie en Meyrick.
Er zijn zeker zeer bekwame mensen onder hen in deze zin. Maar tact,
slimheid, wereldse wijsheid, schranderheid, van al die talenten, waardoor
ze in de wereld een zekere faam genieten, hebben ze toch maar weinig.
Zij pakken de zaken herhaaldelijk verkeerd aan, doordat ze niet zien, met
wie ze te doen hebben. Ik ontken niet, dat zelfs dit tekort iets edels in zich
besloten houdt - zij zeggen: ‘Wij kunnen niet beter zijn dan onze vaderen
- maar wij doen zoals zij - laat ons volgens hun traditie leven - laat ons
hun gedragslijn volgen’. Dientengevolge zijn ze op dit ogenblik de
‘Conservatieven’ van de politieke wereld. (...) Er is een diepgaande
argwaan tegen verandering, met een volmaakt onvermogen om iets positiefs
tot stand te brengen, dat aan de noden van de tijd is aangepast. De jezuïeten
bevinden zich dus in dezelfde politieke positie als de Conservatieven van
1830 - uiterst onpopulair en mikpunt van de journalisten en zij worden als
de vijanden van iedere verbetering en vooruitgang aangezien21).
Maar dezelfde Newman, die mensen en toestanden zo scherp wist te peilen, noemde
de generaal van de Jezuïeten, die hij tijdens zijn verblijf te Rome verschillende malen
bezocht, ‘een zeer indrukwekkend iemand’22).

20) Autogr., frans, Arch. Rom. S.J. Rom. 13 - I - 38.
21) Uit een brief aan Mrs John Mozley. Letters and Diaries. Vol. XII London 1962, pp.
103-104.
22) Uit een brief aan Richard Stanton van 6 tot 11 november 1846 in o.c. Vol. XI, London 1961,
p. 268.
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Overdracht van erfelijke eigenschappen door nucleïnezuren
A. Thiadens S.J.
HET is reeds lang bekend, dat ieder levend organisme uit cellen is opgebouwd. De
cel wordt dan ook beschouwd als de kleinst gestructureerde eenheid van leven en
bevat een groot aantal celorganellen. Eén van de belangrijkste hiervan wordt ‘nucleus’,
of celkern genoemd. Tijdens de celdeling worden hierin een aantal draadvormige
structuren zichtbaar: de chromosomen. De erfelijke aanleg nu van mens, dier en plant
is in deze chromosomen vastgelegd.
Sinds er werd vastgesteld in 1871, dat de celkernen een organisch zuur bevatten,
waarin phosforzuur voorkwam, noemde men dit zuur een kernzuur, oftewel
nucleïnezuur. Het bleek, dat de chromosomen voor een groot deel bestaan uit
nucleïnezuur.
De nucleïnezuren zijn lange ketens, die ontstaan door een aaneenrijgen van
phosforzuur - suiker - phosforzuur - suiker, etc. Men onderscheidt een tweetal
kernzuren op grond van de suiker die erin voorkomt, namelijk: het ribonucleïnezuur
(RNZ), dat de suiker ribose bevat en voornamelijk in het cytoplasma van de cel
voorkomt, en het desoxyribonucleïnezuur (DNZ), dat desoxyribose als
suikercomponent bevat en bijna alleen in de celkernen aanwezig is. (Meestal spreekt
men van RNA, resp. DNA naar hun engelse afkorting). Deze lange ‘phosforzuur suiker’ ketens dragen aan iedere suikermolecuul één bepaalde basische stof. In de
volgorde nu en het aantal van deze basen is de genetische aanleg bepaald.
Hieruit volgt, dat de erfelijke aanleg van ieder levend organisme op moleculair
niveau gecodeerd is en wel in het nucleïnezuur van het DNA-type in de celkern.
Is het nu mogelijk bij levende organismen door middel van nucleïnezuren erfelijke
eigenschappen van het ene dier bijvoorbeeld over te dragen op het andere dier en
wel zodanig, dat ook diens nakomelingen deze eigenschap behouden? Om op deze
vraag een antwoord te kunnen geven is het noodzakelijk eerst na te gaan op welke
wijze binnen iedere cel informatieoverdracht vanuit de kern naar het cytoplasma
plaatsvindt, om zo ook een indruk te krijgen welke rol het tweede nucleïnezuur, het
RNA, in deze overdracht van erfelijke eigenschappen speelt.
Hoe komt de erfelijke aanleg van een cel c.q. individu tot uiting? Hiervoor is het
noodzakelijk dat de genetische code vanuit de celkern overgebracht wordt naar het
cytoplasma van de cel. Men neemt aan dat de DNA-moleculen in de celkern dienst
doen als een soort matrijs, waarop het RNA gevormd wordt en als ‘messenger’ RNA
de celkern verlaat. In het cytoplasma wordt de code opgenomen in kleine korrels,
zgn. ribosomen. Deze celorganellen fungeren op hun beurt als template, als matrijs,
bij de vorming van de eiwitten, zodat de volgorde van de aminozuren - de bouwstenen
van het eiwit - uiteindelijk bepaald wordt door de volgorde en het aantal basen in
het DNA-molecuul.
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Welnu de volgorde van de aminozuren in het eiwit bepaalt welk eiwit er gevormd
wordt.
Is het gevormde eiwit een structuurproteine, dan bepaalt het mede de vorm van
de cel. Bezit het eiwitmolecuul enzymatische activiteit, d.w.z. werkt het als katalysator
in chemische reacties binnen de cel, dan ontstaan door zijn werking stoffen, die mede
de verschijningsvorm bepalen.
Het RNA speelt dus een grote rol bij de synthese van de eiwitten en draagt de
genetische aanleg binnen de cel vanuit de celkern naar het cytoplasma.
Niet alleen binnen één cel treedt overdracht van erfelijke eigenschappen op, maar
ook tussen cellen, c.q. individuen onderling. Bij hogere organismen is de
gametenversmelting na de bevruchting hier een duidelijk voorbeeld van. Lederberg
constateerde in 1946 dat ook bij bacteriën een uitwisseling van genetisch materiaal
voorkomt, dat gelijkt op de sexuele processen bij hogere organismen, de zgn.
conjugatie. Een tweede vorm van overdracht van erfelijke informatie is het
verschijnsel van de transductie, waarbij een klein gedeelte van het genetisch materiaal
van de donor bacterie door middel van een virus overgedragen wordt naar een andere
bacteriecel. En tenslotte bestaat als derde mogelijkheid de transformatie: als overdracht
van genetische informatie door DNA.
Deze drie vormen van overdracht tussen twee individuen: conjugatie, transductie
en transformatie, komen hierin overeen, dat door DNA erfelijke eigenschappen
overgedragen worden. In de laatste jaren is echter gebleken, dat ook het RNA deze
rol kan spelen. Bovendien heeft men kunnen aantonen, dat transformatie ook bij
hogere organismen mogelijk is.
Vijf en dertig jaar geleden constateerde de engelse bacterioloog Griffith bij
pneumococcen het transformatie-phenomeen en Avery en zijn medewerkers waren
in 1944 in staat het DNA te identificeren als de chemische substantie, die
verantwoordelijk was voor de geïnduceerde genetische transformatie. Is het nu ook
mogelijk bij hogere organismen door middel van nucleïnezuren erfelijke
eigenschappen over te dragen van het ene individu op het andere?
In 1957 verschijnen de eerste publicaties over pogingen om bij hogere - meercellige
- organismen transformatie te bewerken. Benoît en Leroy slaagden erin bij eenden
modificaties te verwekken, door DNA van de variëteit ‘Khaki’ (bruine kleur en
zwarte bek) in te spuiten in een aantal eenden van de variëteit ‘Pékin’ (ivoorkleurig,
oranje bek). De opgroeiende ‘Pékin’ eenden werden niet ivoorkleurig, maar sneeuwwit
en de oranjebek werd rose. De invloed van deze verandering bleef eveneens
doorwerken in de nakomelingen. Deze onderzoekers zijn er echter niet in geslaagd
hun experimenten te kunnen herhalen. In ieder geval hebben hun onderzoekingen
vele laboratoria gestimuleerd, transformatieverschijnselen bij hogere organismen te
gaan bestuderen. Bearn en Perry hebben in 1959 getracht met behulp van DNA uit
gepigmenteerde ratten albinoratten te transformeren. Zij konden echter geen
pigmentveranderingen constateren. Veranderingen in de celmorfologie konden
Leuchtenberger in 1958 en Smith in 1961 bij muizen induceren met behulp van DNA
uit kankercellen geëxtraheerd. Bij Drosophila melanogaster - het fruitvliegje - was
Fahmy in 1962 slechts in staat om chromosoomverwoestingen (deletions) op te
roepen.
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Hess constateerde, dat het mogelijk was met behulp van RNA, dat uit de hypophyse
van een rat geëxtraheerd was, het gehalte aan adreno-corticotroophormoon in de
hypohyse van de geïnjicieerde ratten te doen toenemen, terwijl RNA
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uit de rattenlever geen toename van dit hormoon bewerkte. Het is tot nu toe de enige
bekende aanduiding van transformatie bij hogere organismen, hoewel ook hier nog
geen nieuwe eigenschap werd overgedragen.
De mogelijkheid bestaat, dat het geïnjicieerde nucleïnezuur er niet in kan slagen
de cellen binnen te dringen. Het moet meerdere membranen passeren i.t.t. de bacteriën.
Bovendien wordt het ten spoedigste door de bloedbaan meegevoerd, verdund en
afgebroken.
Daar deze eerste experimenten in v i v o geen resultaat opleverden, is men
overgegaan naar weefselculturen van zoogdiercellen. (In deze techniek is het mogelijk
cellen op een geschikte voedingsbodem buiten het lichaam verder te kweken en in
stand te houden.)
Tot ongeveer 1961 bleef het onderzoek beperkt tot het speuren naar mogelijkheden
of zoogdiercellen en menselijke cellen in v i t r o in staat waren nucleïnezuur te
incorporeren. Toen eenmaal vaststond, dat zoogdiercellen deze capaciteit bezaten,
volgden al spoedig de eerste waarnemingen, waarbij zoogdiercellen in vitro (op
glas!), zowel door DNA als door RNA getransformeerd werden. Nieuwe erfelijke
eigenschappen konden in de cultures aangetoond worden, die vóór de invoering van
het nucleïnezuur niet aanwezig waren, maar kenmerkend waren voor de organen
waaruit het nucleïnezuur geïsoleerd was. Met andere woorden: overdracht van
genetische informatie, zowel door DNA als door RNA.
In vivo kent men tot nu toe tussen twee individuen alleen overdracht van genetische
informatie, zoals die plaats vindt door de gameten bij de bevruchting. In vitro is
duidelijk transformatie aangetoond, volkomen vergelijkbaar met het fenomeen
transformatie, zoals dat bij bacteriën zich voordoet.
In december 1961 verschijnt de eerste publicatie over een transformatie in vitro
door middel van DNA. Kraus is in staat geweest om aan te tonen dat een nieuwe
eiwitketen in de voorlopers van de rode bloedlichaampjes van de mens ontstond, als
direct gevolg van het geïncorporeerde DNA. Het was reeds langer bekend, dat in het
menselijk haemoglobine iedere polypeptide (eiwit)keten gesynthetiseerd werd onder
directe controle van een bepaald gen, of DNA-molecuul in de chromosomen aanwezig
van de voorlopers van de rode bloedlichaampjes. Welnu cellen, die genetisch
gedetermineerd waren om αA, β en γ polypeptidetekens te maken konden na tien
dagen incubatie met DNA van cellen, die alleen αA, βA en γ polypeptideketens
synthetiseren, de oorspronkelijke aanwezige αA, βS en γ maken, maar bovendien βA!
Pas dit jaar is definitief door het werk van Niu komen vast te staan, dat ook
transformatie door middel van RNA mogelijk is. In 1960 was al geconstateerd, dat
het RNA in staat was tumorgroei te remmen. Kankercellen van de nelson muis,
werden behandeld met RNA uit de lever van een kalf. Het eerste gevolg was een
reductie van de tumorformatie van 97% tot 15%. Deze reductie was gecorreleerd
met cellulaire veranderingen, die niet te wijten waren aan het afsterven van de cellen.
Deze veranderingen manifesteerden zich in de synthese van specifieke eiwitten.
Serum albumine, een specifiek eiwit uit de lever, dat onder experimentele
omstandigheden niet geproduceerd wordt in de kankercellen van de nelsonmuis, kon
na behandeling en incubatie met RNA uit de lever van kalveren aangetoond worden.
Hij was bovendien in staat om de opname van het RNA in de behandelde cellen aan
te tonen.
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RNA uit de lever van kalveren, constateren, dat deze stammen de biochemische
specifieke eigenschap verworven hadden om specifieke levereiwitten te produceren.
Het eiwittype dat door de cellen, die het RNA ontvingen, gesynthetiseerd werd,
verraadt onmiddellijk het orgaan, waaruit het RNA geïsoleerd werd.
Het meest opmerkelijke zijn wel zijn laatste experimenten, waarbij het hem gelukt
is leverstructuren op te roepen in een embryonaal kippenmembraan, met behulp van
lever RNA. Ja zelfs in deze structuren specifieke levereiwitten te kunnen aantonen.
Nu het mogelijk gebleken is, in vitro menselijke cellen en zoogdiercellen te
transformeren door middel van het DNA en het RNA, de nucleïnezuren, die de
erfelijke eigenschappen van een organisme dragen, is het te hopen, dat spoedig die
condities gevonden mogen worden, die het mogelijk maken ook in vivo transformaties
te bewerken. Op deze wijze immers zou het eens mogelijk kunnen zijn erfelijke
ziekten in r a d i c e te genezen en zo preventief het nageslacht tevens.
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Politiek Overzicht
Internationaal
DE strijd voor de verkiezing van de president van de Verenigde Staten in het volgende
jaar is wel heel erg ongelukkig begonnen. In het kader van een verkiezingstournee
door Texas is president John Fitzgerald Kennedy op 22 november in Dallas, de
hoofdstad van Texas, voor de ogen van zijn echtgenote vermoord. Er zijn in de
wereldgeschiedenis talloze politieke moorden gepleegd, maar weinige zijn zo
uitzichtloos onzinnig als deze nu gepleegd op de 46-jarige president van de Verenigde
Staten, de leider van de gehele Westelijke wereld, die sympathie genoot niet alleen
in het Westen maar ook in het Oostelijke blok, getuige de reacties, die in alle landen
met uitzondering van Communistisch China loskwamen na de afschuwelijke misdaad.
Er zit iets diep tragisch in het feit, dat Kennedy, die getoond had te beschikken over
een grote moed - er is moed nodig om te streven naar de geweldige
verantwoordelijkheid die een president der Verenigde Staten in de wereld bezit; hij
toonde zijn moed in zijn houding ten opzichte van Moskou, zowel tijdens de
Cuba-crisis vorig jaar als in de kwestie van de in Rusland gevangen genomen
Amerikaanse professor Barghoorn afgelopen maand; maar er was ook moed nodig
om de wijsheid aan de dag te leggen na genoemde Cuba-affaire Chroestsjef niet tot
het uiterste te drijven door hem te vernederen en om de politiek voort te zetten, die
Kennedy van begin af aan had uitgestippeld n.l. proberen te komen tot een betere
verstandhouding met Moskou ondanks talrijken, die in november 1962 aandrongen
op een hardere en meer onverzettelijke houding tegenover de Sovjet-Unie; er was
moed nodig om in zijn binnenlandse politiek zo sterk de nadruk te leggen op de
oplossing van het rassenvraagstuk, temeer daar hij wist, dat juist deze houding vooral
in de Zuidelijke staten kwaad bloed zou zetten en hem mogelijkerwijze een
herverkiezing voor een volgende ambtsperiode zou kosten - het tragische is, dat hij
de grootste moed moest opbrengen op een ogenblik, dat hij iets deed waarvoor zijns
inziens helemaal geen moed nodig was: een reis door een van de delen van zijn eigen
land.
Naar de motieven van de moord wordt natuurlijk een onderzoek ingesteld, maar
dit wordt ernstig bemoeilijkt, omdat de vermoedelijke dader inmiddels op zijn beurt
vermoord is, terwijl hij door de politie naar een andere gevangenis werd overgebracht.
Het onderzoek geschiedt nu niet meer door de politie van Texas maar door de FBI;
zelfs als deze erin zou slagen de achtergronden van deze daad volledig te achterhalen,
zullen er in de toekomst toch nog heel wat van de officiële lezing afwijkende verhalen
de ronde blijven doen.
Een uur na het overlijden van president Kennedy legde Lyndon Baines Johnson
de eed op de grondwet af en werd daarmee de 36e president van de Verenigde Staten.
Johnson, geboren in Texas, maakte de verkiezingstournee van Kennedy mee en zat
met zijn echtgenote in een der volgende auto's. Hij was drie jaren geleden een der
voornaamste tegenkandidaten van Kennedy bij de strijd om de presidentskandidatuur
van de democratische partij; na de overwinning van Kennedy verzocht de laatste
hem het vice-presidentschap te aanvaarden
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en na enige aarzeling stemde Johnson toe als partner van zijn overwinnaar op te
treden. Het is aannemelijk, dat Kennedy dit aanbod deed omdat hij inzag, dat hij in
de komende strijd tegen Nixon de steun van de Zuidelijke democraten niet kon missen
en Johnson hem deze zou kunnen bezorgen; inderdaad leverde Johnsons aanhang in
Texas Kennedy voldoende voorsprong om het presidentschap te verkrijgen. Reeds
in die dagen liet Kennedy zijn grote waardering voor Johnson blijken door te zeggen,
dat hij, indien hijzelf geen president zou willen worden, zich onvoorwaardelijk achter
Johnsons kandidatuur zou hebben gesteld.
Natuurlijk bestonden er verschillen van opvatting tussen beiden, maar in de drie
jaren van samenwerking is de waardering voor elkaar steeds meer gegroeid. In zijn
eerste grote rede voor het Congres heeft Johnson dit duidelijk tot uiting gebracht.
Hij begon met de verklaring er alles voor over te hebben gehad ‘als ik vandaag niet
hier had behoeven te staan’; wel graag president, maar niet zo; wel in 1961 of in
1969, maar niet in 1963. Hij kondigde aan, de politieke lijn van zijn voorganger te
zullen doortrekken. Opvallend was zijn vurig pleidooi voor de goedkeuring van de
door Kennedy voorgestelde wet op de burgerrechten; hij wees er echter op, dat dit
minder opvallend was dan het leek, daar hij in 1957 en 1960 ook al pleitte voor
gelijke rechten voor alle burgers. Misschien dat Johnson iets gemakkelijker zal
kunnen omgaan met het Congres; jarenlang is hij lid geweest zowel van het Huis
van Afgevaardigden als van de Senaat; in dit laatste college was hij leider van de
democraten en toen deze in 1955 de meerderheid behaalden werd Johnson de
machtigste man na president Eisenhower; hij kent dus het spel in de wetgevende
macht veel beter dan Kennedy en dit kan hem zeer van pas komen.
Heel duidelijk sprak de nieuwe president ook over de buitenlandse politiek. ‘Onze
natie zal haar verplichtingen van Zuid-Vietnam tot West-Berlijn nakomen. Wij zullen
onvermoeid naar vrede blijven streven en al onze vindingrijkheid inspannen om
terreinen te vinden, waarop wij, zelfs met hen die met ons van mening verschillen,
tot overeenstemming kunnen komen en daarbij zullen wij edelmoedig en getrouw
zijn tegenover hen die schouder aan schouder met ons voor de gemeenschappelijke
zaak strijden’. Ook kondigde hij aan, de hulpprogramma's voor Azië en Afrika te
zullen voortzetten en de Alliance for Progress te zullen blijven steunen. Niet alleen
in de Westelijke hoofdsteden werd deze verklaring gunstig ontvangen - men was
daar enigszins bevreesd voor een koerswijziging - ook Moskou reageerde gunstig.
De strijd om het presidentsschap is door deze onverwachte gebeurtenissen meer
open geworden. Het is aannemelijk, dat de democraten nu Johnson als hun kandidaat
zullen aanwijzen, maar de vraag is of deze zich in de korte tijd die hem nog rest,
zoveel prestige kan verwerven, dat hij zijn republikeinse tegenstander kan verslaan.
Veel zal er van af hangen wie door de republikeinen kandidaat zal worden gesteld;
genoemd worden de oerconservatieve senator van Arizona, Goldwater, verder de
liberale gouverneur van New-York, Nelson Rockefeller, die zich in 1959 terugtrok
ten gunste van Nixon maar nu zijn kandidatuur al heeft gesteld, en tenslotte ook
Nixon, die in 1960 op het nippertje door Kennedy verslagen werd.
Van de gelegenheid dat talrijke leidende personen uit Oost en West in Washington
aanwezig waren bij de begrafenis van Kennedy maakte Johnson gebruik om zijn
licht op te steken over hun opvattingen en zijn bedoelingen te verduide-
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lijken. Hij sprak met Mikoyan, sir Douglas Home, Erhard, de Gaulle en vele anderen.
Er werd aan Russische zijde gehoopt op een spoedige topconferentie Chroestsjef Johnson, maar ofschoon dit denkbeeld in de Verenigde Staten zelf naar voren werd
gebracht door niemand minder dan de invloedrijke senator Fulbright, schijnt er
voorlopig weinig van te komen. Wel zal de nieuwe president in de komende maanden
bezoek ontvangen van de Brit Douglas Home, de West-Duitse bondskanselier Erhard
en de Italiaan Segni.
Het is begrijpelijk, dat generaal de Gaulle diep getroffen was door de moord op
Kennedy; hij zal zich vermoedelijk wel hebben afgevraagd wat er in Frankrijk zou
gebeuren, wanneer daar plotseling de persoon van de president uit het openbare leven
zou wegvallen; er is geen plaatsvervanger, die de Gaulle binnen het uur zou kunnen
opvolgen en er zou waarschijnlijk een hopeloze chaos ontstaan. Men verwacht, dat
de gebeurtenissen in de Verenigde Staten er toe zullen leiden, dat de Franse president
tenminste zal proberen zijn opvolging te regelen. Daarnaast hoopt men dat er een
betere verstandhouding zal komen tussen beide landen. Aanvankelijk was er het
bericht, dat tussen Johnson en de Gaulle was afgesproken elkaar in het a.s. voorjaar
opnieuw in Washington te ontmoeten, maar in latere berichten kwam deze afspraak
niet meer voor. Wel heeft echter de Franse UNR van de gelegenheid gebruik gemaakt
om de Gaulle voor te stellen als de enige nog in functie zijnde grote leider van het
Westen, er als het ware op zinspelend, dat men zich nu ook maar onder diens leiding
moest stellen en dat ook Johnson er goed aan zou doen de wijze raadgevingen uit
Parijs ongezien op te volgen.
In elk geval schijnt de Gaulle zijn nieuwe politieke plannen t.a.v. Zuid-Oost-Azië
te willen doorzetten om zo een stukje Frans prestige te herstellen, dat jaren geleden
verloren is gegaan. Op 29 augustus jl. oefende de Gaulle kritiek uit op het optreden
van de Verenigde Staten in Zuid-Vietnam en pleitte hij voor een herenigd Noorden Zuid-Vietnam, dat dan een neutralistische koers zou moeten varen; in dit verband
werden de Franse president veel verder strekkende bedoelingen toegeschreven, nl.
alle landen te onttrekken aan de invloed van een der twee grootmachten en hen te
verenigen in een blok van niet-gebonden landen onder Franse leiding. De
gebeurtenissen in Zuid-Vietnam, waar de familieregering Ngo werd omvergeworpen
en het leger de leiding op zich nam, deden de Gaulle begrijpen, dat dit land minder
geschikt was - althans voorlopig - als beginpunt voor zijn activiteiten. In de afgelopen
maand heeft nu echter de regering van Cambodsja laten weten geen prijs meer te
stellen op hulp uit de Verenigde Staten; wel wenste zij in te gaan op het aanbod van
de Gaulle van hulp uit Frankrijk en al gaf prins Shihanouk te kennen eveneens hulp
van communistisch China te aanvaarden, toch meent men, dat de Gaulle hier opnieuw
probeert de Franse invloed in deze vroegere Franse koloniën te herstellen. Ook waren
er reeds langer berichten over een zekere toenadering tussen Parijs en Peking en de
reis van oud-premier Faure naar communistisch China van 22 oktober tot 5 november
was helemaal niet geschikt om deze geruchten de kop in te drukken. Men gelooft,
dat deze reis was bedoeld om na te gaan hoe Peking staat tegenover de Gaulle's
plannen over de Franse terugkeer in Zuid-Oost-Azië en vooral ook om te onderzoeken
of Peking nauwere contacten met Frankrijk zou willen aangaan, ondanks het feit dat
de Gaulle ook met nationalistisch China de betrekkingen zou handhaven.
In het Midden-Oosten blijft het voortdurend onrustig; op 18 november had
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er in Irak de zoveelste revolte plaats; nadat in februari door Arif de dictatuur van
Kassem was beëindigd en de Baath-partij aan de macht was gebracht, volgde een
soortgelijk gebeuren in Syrië; beide landen gingen toen onderhandelen met de VAR
over de vorming van een unie tussen de drie landen maar evenals vroeger mislukten
de besprekingen omdat zij het slechts eens konden worden over hetgeen zij niet
wilden. Syrië en Irak gaven vervolgens te kennen hun landen te willen federeren
maar nu pleegde Arif een staatsgreep tegen de aan de macht zijnde Baath-partij, die
geen blijk had gegeven van grote onderlinge eensgezindheid; hij trok alle macht aan
zich en schijnt weer aan te koersen op een verbinding tussen zijn land, Syrië en de
VAR. Er is een uiterst verwarde situatie ontstaan, waarvan tot nu toe slechts met
zekerheid te zeggen is, dat de Syrische Baath-partij de Iraakse revolutie veroordeelt
en dat zowel Moskou als Caïro sympathiek staan tegenover de laatste ontwikkeling
in Bagdad.
In Italië is een zeer voorname beslissing gevallen. Op het 35e partijcongres der
Italiaanse socialistische Partij o.l.v. Nenni verklaarde de meerderheid zich bereid om
samen met de christen-democraten, de sociaal-democraten van Saragat en de
republikeinen een regering van centrum-links te vormen. Voor het eerst sedert 1947
keren de volgelingen van Nenni nu weer terug in de regering; wel had Nenni reeds
vanaf 1959 passieve steun verleend aan de regeringen die steunden op de Democrazia
Christiana, de sociaal-democraten en de republikeinen, en sprak men steeds meer
over een opening naar links; deze regeringscoalitie leed echter bij de verkiezingen
in april 1963 een nederlaag en Italië zou praktisch onbestuurbaar worden tenzij de
Nenni-partij besloot tot actieve deelname aan de regering. Nenni achtte dit de enige
mogelijkheid om de economische toestand van het land te verbeteren en zag in
deelname aan de regering de laatste kans voor de partij om te verhinderen, dat het
democratisch regiem in Italië zou worden ondermijnd. De christen-democraat Aldo
Moro is er nu na moeilijke onderhandelingen in geslaagd een steviger basis te leggen
voor een regeringsmeerderheid. Het moeizame was vooral een gevolg van
meningsverschillen tussen de coalitie-partners over de te volgen buitenlandse politiek;
wel erkennen Nenni c.s., dat het Italiaanse lidmaatschap van de NATO niet in het
geding mag zijn, maar zij hellen toch sterk over naar het neutralisme; zij wensen
geen directe of indirecte kernbewapening van West-Duitsland; voelen niets voor de
vorming van een multi-laterale NATO-kernmacht en staan sympathiek ten opzichte
van militair verdunde zones, allemaal punten waar de christen-democraten anders
over denken.
Daar ook in Griekenland na de verkiezingen op 3 november een samengaan van
de overwinnende Centrum Unie o.l.v. Papandreou met de uiterst links georiënteerde
Verenigde Linkse Democraten tot de mogelijkheid behoort en de laatste soortgelijke
opvattingen huldigt als de Italiaanse socialisten, zijn er voor de ontwikkeling van de
NATO in Zuid-Europa ernstige moeilijkheden te vervachten.
5-12-'63
J. Oomes

België
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zij die sceptisch staan tegenover het parlementair stelsel in deze tijd,
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willen doorgaans het parlement niet uitschakelen ten aanzien van de overheids
financiën: de ervaring heeft geleerd dat het parlementair toezicht, hoe gebrekkig ook,
nog altijd een rem is op willekeur, verspilling en corruptie. De outsider begrijpt dan
ook niet goed waarom de parlementariërs zo weinig belang stellen in de
rijksmiddelenbegroting, waarmee de behandeling van de diverse budgetten ingeleid
wordt. Minister Dequae en de volksvertegenwoordigers die bij de bespreking het
woord voerden, spraken meer dan eens voor vrijwel lege banken. Over de begroting
zelf werd niet veel nieuws gezegd. Van jaar tot jaar groeit de begroting uit, maar de
rijksschuld neemt niet zo snel toe als het nationaal inkomen, verzekerde de minister
van financiën. Hij wees eveneens op het feit dat de schuld thans langzamer toeneemt
dan in de vorige jaren. Gedeeltelijk is dit echter te verklaren door de toestand op de
binnenlandse kapitaalmarkt, waar weinig geneigdheid bestaat om in te tekenen op
overheidsleningen. De schuld is dus langzamer opgelopen o.m. omdat de minister
van financiën zijn leningen niet geplaatst kreeg, of minder geld kreeg dan vroeger.
Wat dit betreft werkt de psychose na die geschapen werd door de fiscale
hervorming, en meer bepaald door de voorheffing. Terwijl een staatslening vroeger
soms 12 miljard opbracht, is men dit jaar niet verder geraakt dan 5 of 6 miljard per
emissie, waarvan dan nog niet met zekerheid kan uitgemaakt worden hoeveel nieuw
geld er bij is, en in welke mate de kleine spaarder ingetekend heeft.
Minister Dequae beoordeelde de algemene financiële toestand met optimisme.
Dat de kapitaalvlucht een gevaar zou zijn, aanvaardde hij niet. Het saldo van de
kapitaalbewegingen is positief, verzekerde hij. Het bestaan van een inflatoir klimaat
gaf hij toe. Om die reden had hij 7 miljard van de buitengewone begroting verschoven
naar het jaar 1965. Met een begroting in evenwicht die in totaal 160 miljard F bereikt,
achtte hij zich tevreden.
Alles wijst erop dat de begrotingen ook in de volgende jaren steeds omvangrijker
zullen worden. Een aantal posten, die samen een aanzienlijk deel van het budget
uitmaken, kunnen niet verminderd worden, b.v. de lasten voortvloeiend uit de
rijksschuld, met haar rentelast en vervaldagen, uit de wedden van de ambtenaren, en
hun aanpassing aan de stijging van het indexcijfer. Voor onderwijs, cultuur en
wetenschapsbeleid zullen de uitgaven eveneens nog aanzienlijk aangroeien. De
militaire politiek en de lasten die eruit voortvloeien worden niet eigenmachtig bepaald
door het betrokken departement noch door het parlement, maar hangen af van de
NAVO. Wat ten slotte de sector der sociale wetgeving betreft, waar regelmatig sprake
is van sanering, hier wordt het gezag van regering en parlement geremd door de
sterke invloeden van allerlei sociale en politieke machten die zich schrap zetten tegen
een te strikte financiële controle.
Op een ander vlak - dat van de partijpolitiek - viel het ontslag te signaleren van
dhr. J. De Saeger als voorzitter van de Vlaamse vleugel van de C.V.P. Een duidelijke
reden voor zijn ontslag werd niet gegeven, maar men neemt aan dat hij het niet eens
is met de hervormingsplannen van de huidige partijleiding, en dat hij weer vrij wil
zijn voor het algemeen partijcongres dat op 13, 14 en 15 december zal plaats hebben.
Dit congres zal gevolgd worden door een tweede, in het voorjaar van 1964. Eerst
zou een standpunt uitgewerkt worden wat betreft de grondwetsherziening. Daarna
zou een poging gedaan worden om de organisatie van de partij aan te passen aan de
huidige behoeften.
Het hele debat wordt beheerst door de vraag of de Christelijke Volkspartij de
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eenheidsstaat wil behouden, of hem wil hervormen volgens een federale formule.
Zoals het in de politiek doorgaans het geval is, wordt die vraag slechts door weinigen
in de partijmilieus duidelijk beantwoord. De Belgische Socialistische Partij hield een
congres hierover, en kwam tot een vage slotsom waaruit bleek dat de Waalse
federalisten het niet gehaald hadden. Ze werden niet uit de partij gestoten. Ze schijnen
geduld te worden, maar de algemene doelstellingen en de actie van de partij zijn
gericht op het behoud van de eenheidsstaat, aangevuld met enkele
decentralisatiemaatregelen, die vooral afgestemd zijn op gewestelijke economische
acties. Verhoging van de provinciale autonomie werd door de B.S.P. verworpen.
In de C.V.P. daarentegen - dat kan men reeds opmaken uit de ontwerpteksten die
aan het Congres van december zullen worden voorgelegd - wordt het werkterrein
van de provincies verruimd en neemt hun bevoegdheid toe. De Vlaamse gemeenschap
als geheel vindt echter als zodanig geen institutionele erkenning, tenzij dan in de
vorm van een ‘culturele autonomie’. Hoe men een zo categorieke scheiding tussen
het culturele en het politieke wil handhaven in een tijd, waarin b.v. alleen reeds het
onderwijs en het wetenschapsbeleid vervlochten zijn met de kernvraagstukken van
het economische en het sociale, begrijpen wij niet. Vroeg of laat moet de culturele
autonomie toch eens in haar werkelijke draagwijdte gezien worden. Anders groeit
ze nooit uit tot een eerste-rangs gegeven van het openbaar leven.
In het C.V.P.-voorstel, en duidelijker nog in voorstellen die dhr. De Saeger in
verschillende omstandigheden ontwikkeld heeft, is een zeker perspectief van
inter-provinciale samenwerking aanwezig, die wellicht een uitdrukking zou kunnen
zijn van de collectieve persoonlijkheid van Vlaanderen en van Wallonië. Het is echter
evident dat de grote partijen huiverig staan tegenover deze evolutie, en liever het
Waalse en Vlaamse grondgebied verkavelen in kleinere eenheden dan bij te dragen
tot de start van een federalisme-met-twee, wat eigenlijk toch zou beantwoorden aan
de voorhanden zijnde sociologische gegevens; daardoor zou men pas de echte wortel
van de Vlaams-Waalse spanningen raken. De unitaire krachten zijn echter in de drie
partijen nog altijd de sterkste, en ook buiten de partijpolitieke formaties overheersen
ze de federalistisch-gerichte krachten.
Ondertussen liggen de voornaamste argumenten tegen de unitairen in de dagelijkse
actualiteit zelf, en in de onmogelijkheid om binnen het bestaande unitaire verband
opvallende misstanden te vermijden of op te ruimen.
De dubbele interpellatie over de taaltoestanden in het Kerncentrum te Mol (de hh.
Berghmans en Verroken, de ministers Spinoy en Gilson) toonde aan dat de taalwetten
niet kunnen beletten dat er te Mol taaltoestanden bestaan die door de meerderheid
van de Vlamingen niet goedgekeurd worden. Het hele statuut van het Kerncentrum
beantwoordt trouwens volgens de minister zelf niet aan de regels van een goed beheer.
Een belangrijke schakel in de toepassing van de taalwetten ontbreekt: de Commissie
voor Taaltoezicht, waarvoor de benoemingen achterwege blijven.
Het gebeuren te Mol heeft in elk geval bewezen dat de diepe malaise bij de Vlaamse
openbare mening nog lang niet verdwenen is, en dat in het huidige bestel weinig
gedaan wordt om daar iets aan te veranderen. Aan de top van de Staat en van de
partijen vindt men vrijwel uitsluitend mensen en kringen die
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zeer gevoelig zijn voor de stemmingen en de wensen van de niet-Vlaamse milieus,
terwijl ze weinig belang hechten aan de gevoelens en de gedragingen in Vlaanderen
- aangenomen dat ze die kennen door direct contact, wat dikwijls niet het geval is.
In de psychologische kringloop waarin de mensen en milieus die in België de gang
van zaken bepalen, zich bewegen, is Vlaanderen vrijwel afwezig. Wie dit niet wil
zien, begrijpt niet veel van de positie der Vlamingen in België.
Een typische uiting van deze situatie is een van de voorgestelde veranderingen
van de Grondwet: de twee-derde meerderheid die vereist zou zijn om wetten te
stemmen die betrekking hebben op zekere posities van de Walen en Franssprekenden.
Deze eis schijnt in toenemende mate aanvaard te worden, ook door de Vlaamse
C.V.P.-ers, die het voorstel twee jaar geleden op een congres te Oostende aanvaard
hebben. Ze trachten de indruk te wekken dat ook Vlaamse belangen door die
twee-derde meerderheid kunnen worden beschermd. Een hoogst eigenaardige
interpretatie, wanneer men de oorsprong kent van de eisen inzake de
twee-derde-meerderheid. De twee-derde-meerderheid is van meet af aan de ‘conditio
sine qua non’ geweest van de Walen om mee te werken aan de grondwetsherziening.
De zetelaanpassing - die er denkelijk in beide Kamers dóórkomt - is in hun opvatting
de eerste schakel in een keten van wettelijke en constitutionele hervormingen die
niet ingegeven zijn door bezorgdheid over Vlaamse belangen. Het feit dat Vlaamse
katholieke kranten thans schrijven dat de grondwetsherziening door de Vlaamse
politici tot nog toe te passief behandeld werd, en dat het tijd is voor een actief
ingrijpen, is een verwittiging voor hen die denken dat de zaken voor Vlaanderen
gunstig evolueren.
5 - 12 - 63
H. de Bruyne
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Forum
De moderne film
Men behoeft geen ingewijde in de filmmaterie te zijn om te beseffen, hoeveel er in
de periode na 1945 veranderd is op het gebied van de film en welk een revolutionaire
ontwikkeling het filmmedium zelf heeft doorgemaakt. Het aanzien van de film is
sterk toegenomen. De film is een voorwerp van overheidszorg en -subsidies geworden,
maar tegelijk ook van een wetenschappelijk-esthetische benadering op academisch
niveau. De min of meer obscure magazines met hun foto's van en roddeltjes over ‘de
ster’ hebben plaats gemaakt voor zeer specifieke filmtijdschriften, die zich aan de
film wijden als een der belangrijkste en meest serieuze uitingsvormen van onze tijd.
Kortom, de film heeft zich een aanzienlijke ‘status’ verworven, terwijl hij vroeger
hoofdzakelijk als verwekker van een collectieve mythologie, en voor maar enkele
verlichte geesten als wezenlijke ‘kunst’ gold.
De filmontwikkeling van na 1945 wordt voorts in bijzondere mate bepaald door
de opkomst van de televisie; de spectaculaire veranderingen in het bioscoopbezoek
tengevolge van de concurrentie van de televisie zijn algemeen bekend. Er valt een
sterke sociologische verschuiving in dit bioscoopbezoek waar te nemen. Het vroegere
gewoontepubliek, dat de wekelijkse bioscoopgang in zijn levenspatroon had
opgenomen, zit nu met dezelfde kritiekloze overgave aan de beeldbuis gekluisterd.
Terwijl de filmproducent vroeger op een vast publiek - i.e. een rendabele recette kon rekenen, en bovendien met de overtuiging kon leven, precies te weten wát het
publiek van de film verwachtte, is nu de produktie van een film zo'n onzekere en
wisselvallige aangelegenheid geworden, dat momenteel in het film-Mekka Hollywood
nog slechts een kwart van de studiobezetting bij een normale filmproduktie betrokken
is; het overige drie kwart werkt aan televisieprodukties. Niettemin is de invloed van
de televisie op de film bepaald niet alleen negatief te nomen. Handzame filmcamera's,
uiterst gevoelig filmmateriaal, en de noodzaak om een actueel gebeuren zo snel en
specifiek mogelijk met de camera te ‘vangen’, hebben een totaal nieuwe stijl van
filmen geschapen - een stijl waarin de klassieke ‘filmwetten’ voor een deel doorbroken
werden. De polemieken in binnen- en buitenlandse filmperiodieken tonen duidelijk
aan, hoeveel verwarring hierdoor op het gebied der theoretische beschouwing en der
kritiek ontstaan is. Met name de televisie-beleving van het ‘hinc et nunc’ - de ervaring,
aanwezig te zijn bij een gebeuren dat zich op het moment van aanschouwing in alle
spontaneïteit en vrijheid voltrekt - is bepalend geweest voor de introductie van dit
‘nieuwe filmen’, waarin het betrappen van een stuk werkelijkheid - en allereerst van
de authentieke mens in die werkelijkheid - belangrijker is dan het vertellen van een
geprefigureerd verhaal.
Het ‘nieuwe filmen’ uit zich in een menigte van richtingen en stromingen, als
‘nouvelle vague’, ‘candid camera’, ‘cinéma vérité’, ‘cinéma des auteurs’, ‘film
ethnografique’, ‘spontaneous cinema’, die ons in voortdurend nieuwe filmische
avonturen van soms kortstondige, soms meer blijvende importantie storten. Het toneel
van de huidige film biedt een verwarrende aanblik, temeer omdat allerlei nationale
produkties waarvan wij vroeger nauwelijks iets afwisten - Japan en India! -, en allerlei
piepjonge produkties - Cuba! - zich nu op het witte doek kenbaar maken. Er bestaat
in de verwarring van het huidige moment dringend behoefte aan 'n balans, een
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overzicht, dat dan wel niet aanspraak zal kunnen maken op de naam van objectiviteit,
maar dat in ieder geval voldoende afstand weet te nemen van dit bonte en chaotische
tafereel. Wij moeten de Engelse filmpubliciste Penelope Houston dan ook dankbaar
zijn voor haar boek The contemporary cinema1), dat zeer onlangs in een
Pelican-uitgave is

1) ‘The Contemporary Cinema’ door Penelope Houston. A Pelican Original. 5/-.
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verschenen. Houston is ongetwijfeld iemand die competent is voor een dergelijke
onderneming. Zij heeft meegewerkt aan het onafhankelijke filmblad Sequence en
heeft nadien de algemene leiding gekregen over de uitgave van de publikaties van
het British Film Institute. In die kwaliteit is zij ook verantwoordelijk voor de uitgave
van het gedegen kwartaaltijdschrift Sight and Sound, waarin tal van artikelen van
haar hand verschenen zijn. Tevens is zij ook betrokken bij de uitgave van het
televisietijdschrift van het Institute, Contrast, waardoor zij de aangewezen figuur is
voor een beoordeling van de relatie tussen de film en de televisie. Kenmerkend en
belangrijk is de opmerking die zij direct al op de eerste bladzij van haar boek over
de relatie maakt: ‘Television, it could be argued, is in the process of liberating the
cinema’.
Haar behandeling van deze na-oorlogse filmperiode is breed en deskundig, en
getuigt van een grote ‘belezenheid’ in de filmproduktie van de meest uiteenlopende
nationaliteiten. Het is bijvoorbeeld een plezier haar snelle en indringende
karakteristieken van de Japanse en de Poolse film door te lezen, of kennis te nemen
van haar oordeel over de Zweedse of de Indiase filmproduktie. Overal zoekt zij naar
het ‘nieuwe’ dat zich op de een of andere wijze in al deze filmindustrieën openbaart.
Maar onloochenbaar hebben de Engelse en de Franse film haar grootste aandacht;
niet voor niets is zij de redactrice van het tijdschrift Sight and Sound, dat in de laatste
jaren op alle mogelijke manieren tot een uiteenzetting tracht te komen met het werk
van de jonge Franse filmers - een uiteenzetting, die tegelijk een bezinning is op de
taak en de plaats van de kritiek. ‘Our feelings about what the screen can do alter as
we see what it is doing’, schrijft zij, en in dat zinnetje zit tegelijk heel de onzekerheid
besloten die de huidige filmkritiek beheerst. Het Engelse standpunt houdt - evenals
de Engelse films - vast aan de traditionele scheiding van ‘vorm’ en ‘inhoud’, waarbij
het laatste element uiteindelijk toch de overhand heeft. Voor de jonge Fransen liggen
deze zaken veelal anders; voor hen is het secundair of de film betrekking heeft op
iets buiten zichzelf - van primair belang is het dat de film betrokken is op zichzelf.
Dat wil dan zeggen dat de film niet de overbrenger van bepaalde sociale of morele
‘boodschappen’ is, en zelfs niet meer de overbrenger van een gesloten verhaal. Niet
wat in de film gebeurt is van het allergrootste belang, maar dat de film zèlf ‘gebeurt’.
Penelope Houston legt voor dit verschil een grote belangstelling en scherpte van
visie aan de dag. Haar oordeel over de Engelse film - ook over de moderne Engelse
film van mensen als Tony Richardson en Karl Reisz - is niet beïnvloed door nationale
kortzichtigheid: zij wijst er even duidelijk de goede aspecten als de tekorten van aan.
En ongetwijfeld zal haar begrip voor het moderne Franse filmen dit boekje tot een
voor velen verhelderend document maken. Dat geldt met name haar snelle
karakteristieken van films als A bout de souffle en L'année dernière à Marienbad.
Van wezenlijk belang is ook Houstons beschouwing van de economische
achtergronden van de huidige filmactiviteit. Het viel te verwachten dat hier in het
bijzonder de Engelse situatie onder de loep genomen zou worden, maar ook t.a.v.
landen als Frankrijk en Amerika weet zij deze achtergronden duidelijk en doeltreffend
te belichten. De film is nu eenmaal onverbrekelijk verbonden aan bepaalde
economische voorwaarden. Het zijn juist deze voorwaarden die de film van onze
dagen in twee totaal tegengestelde richtingen gedreven hebben. Enerzijds zoekt men
het in de ‘blockbusters’ - de vele miljoenen en talloze jaren vergende spek takelfilms
à la Cleopatra; anderzijds maakt men op een uiterst bescheiden budget, dat vroeger
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voor onmogelijk gehouden werd, films die de gave ‘ambachtelijkheid’ van vroegere
produkties missen, maar die in veel sterker en overtuigender mate de zeer persoonlijke
expressies van hun maker zijn - de films dus van wat wij zouden kunnen noemen de
internationale ‘nouvelle vague’. Beide typen films kunnen economisch bestaan - de
eerste door te mikken op een miljoenenpubliek dat zich door het bijzondere van het
geboden spektakel voor één enkele avond van de televisie laat weglokken; de twee-
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de door uit te gaan van hoogst bescheiden produktiekosten die er bij een goed bezoek
van de kleine ‘arthouses’ redelijk wel uit kunnen komen. Alles wat tussen deze
uitersten in gemaakt wordt, gaat een hoogst onzekere toekomst tegemoet.
Dat is de paradoxale situatie van de film die in Houstons overzicht geschilderd
wordt. Haar boek is een diagnose - geen prognose. Het is niet gemakkelijk om te
voorspellen, hoe de toekomst van de film er uit gaat zien. Het is al heel wat, als men
de film in zijn huidige complexe verschijningsvorm kan overzien. En daarvoor blijkt
The contemporary cinema een voortreffelijk boekje te zijn.
H.S. Visscher

De reputatie van Muriel Spark
De opkomst van Muriel Spark1) als een schrijfster van fictieve verhalen is tamelijk
traag geweest. Bij het begin van de jaren vijftig kenden maar weinigen haar naam,
en voor wie haar kenden was zij voornamelijk een schrijfster van literaire studies,
o.a. over Mary Shelly en John Masefield; bovendien degene die een bloemlezing uit
Emily Bronté's gedichten verzorgde. Haar bundel verzen (1952) en enkele korte
verhalen trokken weinig de aandacht. Zelfs haar eerste romans, The Comforters
(1957) en Robinson (1958), veroorzaakten nauwelijks enige deining.
Zaken veranderden met het verschijnen van Memento Mori in het jaar 1959, en
met zekere terugwerkende kracht werd nu ook bizonder kritische aandacht besteed
aan haar verzameling korte verhalen, naar het langste hiervan getiteld The Go-away
Bird (1958). Sindsdien is de opmars gestaag en snel geweest, en de snelheid waarmede
haar romans verschenen werd geëvenaard door de luidruchtigheid waarmede ze
begroet werden. Verschenen achtereenvolgens The Ballad of Peckham Rye (1960),
The Bachelors (zelfde jaar), The Prime of Miss Jean Brodie (1961), terwijl onlangs
The Girls of Slender Means (1963) werd gepubliceerd. Bovendien gaf schr. ons in
1961 een verzameling korte verhalen en radiospelen (Voices at Play), terwijl een
toneelstuk met de titel Doctors of Philosophy voor de eerste maal in het najaar van
1962 werd opgevoerd; de publikatie in boekvorm geschiedde in het jaar 19632).
Om een dergelijke produktiviteit in het juiste licht te plaatsen dient er op gewezen
te worden dat niet alle fictie het volume bereikt van een roman. Memento Mori is
naar ruwe schatting een boek van een zeventig duizend woorden; ook The Bachelors
heeft een redelijke omvang, naar gewone maatstaven van een roman gerekend. Maar
The Girls of Slender Means roept onwillekeurig slender op als passend bij de omvang,
en dit geldt ook van The Ballad of Peckham Rye en The Prime of Miss Jean Brodie,
die alle drie maar nauwelijks de veertig duizend woorden halen. De vraag die zich
hierbij stelt is natuurlijk of kwantitatieve bescheidenheid hand in hand gaat met
kwalitatieve suprematie.
Afgaande op Muriel Sparks reputatie zou men menen dat dit inderdaad het geval
is. De kritiek is zo gunstig geweest dat zij in weinige jaren tot de voorste rangen van
romanschrijvers is doorgedrongen, en er hangt iets in de lucht dat ieder nieuw boek
1) Zij werd in 1918 te Edinburgh geboren. Voor de oorlog bracht zij enige jaren door in Midden
Afrika; tijdens de oorlog werkte zij op het departement van buitenlandse zaken. In 1954 werd
zij in de katholieke kerk opgenomen.
2) Al deze werken werden door Macmillan gepubliceerd.
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als een literaire gebeurtenis doet beschouwen. Nu is er het verschijnsel van namen
die komen en weer gaan, en soms vrij snel verdwijnen. Literaire kritiek blijkt
menigmaal een kwestie te zijn van mode: als één begint te klappen, dan klappen
velen gauw mee. Men kan soms moeilijk aan de indruk ontkomen dat men bang is
te blunderen door niet te applaudisseren. In alle geval dient de vraag beantwoord te
worden, of het applaus al dan niet verdiend is. Daartoe moet eerst het een en ander
gezegd worden omtrent het type boeken dat Muriel Spark schrijft.
We gebruiken het woord type met op-
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zet. Het gaat immers over een uitgesproken type boeken, hetgeen reeds een zekere
beperking in zich besluit. Als regel, zo constateren wij, trekt deze schrijfster een
laadje van haar bureau open, en als de tinnen soldaatjes uit de speelgoeddoos van
weleer, komen de vertegenwoordigers van een bepaalde groep aangemarcheerd, of
aangestrompeld, of aangehuppeld, of aangeschreden, al naar gelang de groep: de
hoogbejaarden uit Memento Mori, de schoolmeisjes, die de crème de la crème zijn
van de wat excentrieke onderwijzeres Miss Brodie, de jonge en wat oudere lui uit
een arbeiderswijk in Londen, de vrijgezellen en de spiritisten (The Bachelors), de
meest jonge, ongehuwde vrouwen die een onderdak vinden in een groot pension, en
de zeer geleerde dames die doctor zijn in de philosophie.
Doorgaans vertoont iedere groep een zelfde patroon wat samenstelling betreft: de
verhouding tussen seksen blijkt steeds een terrein te zijn waar maar weinigen goed
de weg weten; als regel is één uit de groep een geval voor de psychiater of
uitgesproken gek, terwijl een ander de rol van de nar krijgt toebedeeld. Het impliceert
dat de groep wat gepeperd wordt met het gewild-komische en het excentrieke. We
moeten hier onmiddellijk aan toevoegen dat een herlezing van deze romans binnen
een kort tijdsbestek ook doet uitkomen dat Muriel Spark briljant kan zijn in het
presenteren van de groep: met precisie, humor, lichte spot en toch met veel
menselijkheid. Het karakter wordt soms raak getekend door een enkele zin of door
een enkel gebaar. Nergens geschiedt dit met meer succes dan in het korte verhaal
over een zeventienjarig meisje uit het arbeidersmilieu, dat zich onverwacht, figuurlijk
gesproken, geplaatst ziet voor de deuropening van een iets hoger liggend milieu en
reageert met een ‘you should have seen the mess’. Maar we vinden hetzelfde in The
Prime of Miss Jean Brodie, waarin de onderwijzeres voortdurend zinspeelt op ‘the
prime of life’, in The Girls of Slender Means waarin de aankomende schrijfster
herhaaldelijk haar bezorgdheid uitdrukt in een ‘I must feed my brain’, enz.
Toch doet het laadje met wat er uit te voorschijn komt ons denken aan de
poppenkast. De poppen mogen nog zo markant zijn, en nog zo aardig in de kleren
gestoken, de dialoog door hen gevoerd nog zo geestig en gevat, men raakt er
betrekkelijk gauw op uitgekeken, en dan ondergaat men een zekere teleurstelling
omdat noch de vindingrijke verbeelding noch het verrassende woord voldoende blijkt
om de lezer blijvend te boeien. Het komt ons voor, dat Muriel Spark zich van deze
zwakke plek bewust is geweest en daarom haar toevlucht neemt tot een enkele
gebeurtenis die een steuntje in de rug moet zijn voor de pop, die een akelige neiging
vertoont om in elkaar te flappen of voorover te tuimelen. Zij doet dit met behoorlijk
succes in The Bachelors, waar het steeds nader komende proces - dat zal uitwijzen
of Patrick Setan al dan niet op frauduleuze wijze aan het geld gekomen is van een
mede-spiritiste - voor een zekere spanning zorgt. Dezelfde procedure vinden we in
The Prime of Miss Jean Brodie, waar de vraag wie de onderwijzeres verraden heeft
zodat zij aan de dijk wordt gezet, de lezer doet verder lezen. In Memento Mori wordt
dit steuntje in de rug verschaft door de vraag wie het dan toch wel is die
verantwoordelijk is voor de telefoontjes met de duidelijke boodschap: denk er aan,
je moet dood, terwijl ook een moord de belangstelling van de lezer prikkelt. De brand
in het pension voor jonge vrouwen, waarop in de loop van het verhaal gezinspeeld
wordt, vervult een soortgelijke functie.
Niettegenstaande dergelijke kunstgrepen vertonen de romans in het midden een
laag gelegen stuk grond, waar het wat drassig is en moeilijk voor de lezer om doorheen
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te komen, en in het toneelstuk komt de lezer er niet meer uit. Doctors of Philosophy
begint met een geweldige vaart, en met een conversatie waar de spaanders van humor
en spitse repliek van afvliegen, maar wanneer we de geleerde en geleerd doende
dames eenmaal kennen, blijft het allemaal wat moerassig, ook al omdat het éne
incident, een soort gefingeerde verdrinkingsdood, het niet doet. Is men bij zulk een
drassig stukje grond beland, dan wordt de techniek van schr. enigszins doorzichtig.
Er moet dan
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- met verandering van beeld - wat leven in de brouwerij komen, en dit gebeurt nu al
te vaak door hoe dan ook een plaats in te ruimen voor het seksuele, en dit thema
vindt men in al haar romans. Een andere keer moet een uitgesproken komiekeling
hiervoor zorgen, zoals bv. Mrs S. in Doctors of Philosophy, en Dougal Douglas in
The Ballad of Peckham Rye. Soms wordt er een dwaas incident ingelast, als het
schrijven van fictieve brieven door Jane Wright in The Girls of Slender Means, of
het zich heenwringen door een nauw W.C.-raampje. Het succes is in de meeste
gevallen twijfelachtig, en de goede smaak komt danig in de knel wanneer stakkerds
als Pauline Fox, Nelly Malone, Charmian e.a. (in resp. The Girls of Slender Means,
The Ballad of Peckham Rye en Memento Mori) voor wat vertier moeten zorgen.
De conclusie die we moeten trekken is, dat Muriel Spark haar boeken te lanf maakt,
en dit niettegenstaande het onmiskenbare feit dat haar latere romans met goed recht
lange short stories genoemd kunnen worden. Maar zelfs The Prime of Miss Jean
Brodie, The Ballad of Peckham Rye en The Girls of Slender Means zijn nog te lang.
Een goed geslaagd voorbeeld van het lange korte verhaal vinden we in The Go-away
Bird, waarin de papagaai die op de meest gelegen, maar ook ongelegen ogenblikken
‘ga-heen’ zegt, eenheid geeft aan het korte, tragische leven van Daphne. Maar hier
is geen sprake meer van een groep die getekend wordt, evenmin als dit het geval is
in dat andere briljante verhaaltje You should have seen the mess, of in het pathetische,
goed ingehouden Come along, Marjorie. Toch zouden we niet willen beweren dat
het korte verhaal het genre is waar Muriel Spark op haar best is; in haar latere short
stories klungelt ze te veel met het psychisch abnormale.
In dit essay distanciëren we ons enigszins van de vele critici die Muriel Spark als
een der grootsten van onze tijd beschouwen. Er is een tijd geweest dat wij dit oordeel
deelden, en in het verleden hebben wij heel wat vleiender woorden geschreven dan
deze keer. Herlezing - steeds een goede test om de duurzame kwaliteiten van een
letterkundig werk te ontdekken - bleek een teleurstelling, en we vragen ons af of het
speelse in de romans, het nieuwe geluid dat schr. deed horen, het ietwat ondeugende,
met daarbij haar ontstellend accuraat oor voor het gesprek en een geraffineerde wijze
van het boek samen te stellen, menig lezer niet wat verblindt, of iets voortovert dat
wonderlijk aandoet, ofschoon het in feite maar snippers gekleurd papier zijn in de
kaleidoscoop. Het leven is meer dan het speelse, en het lakonieke waarmede over
het leven verteld wordt, kan een pose of een trucje zijn: herlezing doet dergelijke
tekorten onbarmhartig uitkomen.
Naar onze mening is Muriel Spark vastgelopen. Ze heeft haar succes te veel te
danken aan het excentrieke karakter, de komische situatie en de koddige zinswending
of het geestige woord: maar het geheel eigene is langzaamaan tot het eigenaardige
geworden. Haar talenten en vele mogelijkheden vragen zonder twijfel de
belangstelling en onwillekeurig begint men te speculeren óf, en hóe zij zich verder
zal ontwikkelen. Zal zij doorgaan met hetzelfde recept; en zullen boeken van hetzelfde
type, aan de lopende band gefabriceerd, op de markt blijven verschijnen? of zal zij
zich een periode van rust gunnen waarin zij zich weer eens occupeert met literaire
kritiek en zich gedurende enige tijd op afstand plaatst van haar eigen werk en eigen
werkmethode? We hopen het; anders zijn we bang dat een rijk talent zal verzanden
in geschrijf.
W. Peters S.J.
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Boekbespreking
Godsdienst
Groot, Mgr. Prof. Dr. J.C., en Rijk, Prof. Dr. C.A., Oecumenische
Oriëntatie tot vorming van een hedendaagse christelijke mentaliteit. Uitg. De Toorts, Haarlem z.j., 112 pp.
Dit boek wil zijn lezers oriënteren inzake de ontwikkeling van de echte oecumenische
beweging en de herenigingsactiviteit. Het doet dit door de geschiedenis van de
voornaamste afscheidingen in het kort te beschrijven, en daarna achtergrond en
ontwikkeling van de huidige oecumenische beweging bij katholieken en
niet-katholieken te behandelen. Vooraf gaan enkele gedachten over het getuigenis
der H. Schrift inzake eenheid en verdeeldheid. Een goed leesbare oriëntatie, door
deskundigen geschreven. Origineel en interessant zijn de toegevoegde informaties
inzake oecumenische literatuur en centra voor oecumenisch apostolaat en voorlichting.
Ook een aantal mooie gebeden voor de eenheid der christenen zijn toegevoegd. Naar
onze persoonlijke smaak hadden deze beter op wat lichter gekleurd papier kunnen
worden afgedrukt. Verder niets dan waardering voor de uitgave.
S. Trooster

Schurr, V., Konstruktieve zielzorg. - Missie-aktie Redemptoristen, Jette,
1963, 116 pp., ing. F. 60.
De bekende Duitse pastoraaltheoloog schreef dit kleine werkje om de priesters die
om de ‘binnenlandse missie’ bekommerd zijn een handleiding mee te geven, gegroeid
uit vele jaren ervaring. Al worden hier geen nieuwe opvattingen verkondigd, toch
heeft het boek het voordeel van het wezenlijke beschikbaar te stellen voor de druk
bezette priesters.
J. Kerkhofs

Loehr, Em., Het Christusmysterie in het kerkelijk jaar. - Beyaert, Brugge,
1963, 832 pp., geb. F. 390.
Sinds bijna dertig jaar volgen wij, bij het inleven van het kerkelijk jaar, Domna
Aemiliana Löhr, die van advent tot advent alles doorloopt en peilt en uitbouwt. Haar
eerste uitgave Das Herrenjahr (1934) werd bij ons onder de oorlog vertaald, deze
nieuwe vertaling ging van de zesde Duitse uitgave uit. Het is een voornaam en groots
werk geworden. Maar voor een uitgave van deze waarde en met deze bestemming
hadden we de uitvoering (de druk vooral) graag meer verzorgd gezien, en de prijs
lager.
Em. Janssen

Streven. Jaargang 17

Lemaire, Henri, François de Sales. Docteur de la confiance et de la paix.
Etude de spiritualité à partir d'un choix important d'Images. - Beauchesne,
Paris, 1963, 366 pp., NF. 19.50.
Het is wel interessant Franciscus v. Sales naar zijn ‘beelden’ (vergelijkingen en
metaforen) te bestuderen en te beoordelen: zo benadert men de kunstenaar, de
didacticus de mens, de gelovige, de kenner van bijbel en oudheid en natuur; zo leeft
men zijn gevoeligheid en voorkeur in, zijn persoonlijkheid en zijn tijd, zijn cultuur
en zijn begenadiging. In een literair thesis-werk heeft Henri Lemaire al zijn beelden
in één repertorium verzameld, Les images chez Saint François de Sales; voor dit
tweede boek hoefde hij slechts zijn eerste van godsdienstig standpunt uit door te
nemen en aan te wenden. Uit het volledige repertorium koos hij 973 van de schoonste
‘beelden’. Vanzelf kwamen ze onder vier grote titels te staan: ‘Dieu est amour, L'amour n'est pas aimé, - Obéissance à la volonté signifiée de Dieu, - Conformité de
plus en plus aimante au bon plaisir divin.’ Vanzelf zag de schrijver de gehele
Salesiaanse spiritualiteit tot ‘liefde’ teruggebracht; maar zozeer trof hem de
beklemtoning van het vertrouwen en de vrede (de vierde titel), dat hij alleen dát wilde
uitbreiden. Hij deed het zonder het andere onvermeld te laten; hij ontwikkelde de
onthechting, de overgave aan Gods wil, de vrede en het vertrouwen: hij achterhaalde,
levendig en gevat, de precieze beminnelijk heid van de beminnelijkste heilige.
E. Janssen

Kirchgaessner, A., Im katholischen Kontinent. - J. Knecht, Frankfurt,
1963, 124 pp., ing. DM. 7,80.
Dr. A. Kirchgässner, de bekende Duitse schrijver en zielzorger, maakte in het begin
van dit jaar een reis door negen landen van Latijns Amerika. De reis duurde slechts
tweeëntwintig dagen; maar ze was zorgvuldig voorbereid. Hij rapporteert nu over
de godsdienstige toestanden, telkens bekeken en overwogen door een vooruitstrevend
modern zielzorger, die door zijn korte ervaring de aanzienlijke kennisvooraf bevestigd
zag, anders geschakeerd en rijk geïllustreerd. Hij schreef een boek-
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als-een-mozaïek, met niets dan korte paragrafen: hun groot getal, hun onderlinge
verscheidenheid, het telkens trefzekere in opmerking en uitdrukking, - het vormt een
verbazend, nogal beangstigend beeld van het katholieke continent, dat de toekomst
van Kerk en mensdom voor een aanzienlijk deel in zich draagt.
Em. Janssen

Das Psalmengebet, übersetzt und erklärt von P. Dr Peter Morant, OFM
Cap. Zweite, neubearbeitete Auflage. - Herder, Freiburg, Basel, Wien,
1962, XII en 1212 pp., ing. DM. 32, leder DM. 45.
‘Dit boek wil een praktische hulp zijn om goed de psalmen te biden’. Het is daar ook
prachtig in geslaagd. Naast elkaar staan de nieuwe Latijnse vertaling, een goede
Duitse vertaling en een uitvoerig exegetisch commentaar van iedere psalm, in de
volgorde van het breviergebed. Het werk kan dus tegelijkertijd gebruikt worden als
gebedsboek en als studiemateriaal voor wie door een betere kennis van de psalmen
wil ontsnappen aan de dagelijkse routine van onbegrepen gebedsformules.
M. De Tollenaere

Schmidt, W., Tägliche Heimkehr. - Herder, Wien, 1963, 136 pp., geb. DM.
6.50.
Dit fraaie boekje bevat een keur van 51 gebeden, telkens de originele Latijnse tekst
tegenover de Duitse vertaling. De teksten zijn ontleend aan het sacramentarium
Veronense, het Oud-Gelasianum, het missale Gothicum en het missale Francorum,
die het oudste ons bekende gebedsgoed van de vroege Kerk in het Westen hebben
opgetekend. Een rustige letter op licht gegeeld papier, en de kaft met het bekoorlijk
eucharistisch embleem van een Weens handschrift uit de zesde eeuw, maken van
deze Herder-uitgave een geschikt geschenk voor de komende feestdagen.
S. De Smet

Schüermans, O.S.B., Sr Marie-Philippe, Parole de Dieu et rite sacramentel.
Etude des antiennes de communion néotestamentaires (Tradition et
renouveau, 1). - Lumen Vitae, Brussel, 1963, 180 pp., F. 150.
Als men zich de moeite geeft om historisch na te gaan hoe de liturgische teksten
ontstaan zijn, vindt men er dikwijls een rijkdom van christelijke leer in waarvan we
op het eerste gezicht slechts een flauw vermoeden hebben. In deze zin onderzocht
de auteur de keuze van de communieantifonen die (doorgaans in de tijd van de
kerkvaders en later) gehaald werden uit het Nieuw-Testament. Deze keuze geeft
dikwijls de sleutel voor het begrijpen van de hele mis. De communie-antifoon is het
nieuw orakel, het orakel van de gemeenschap van vandaag. Vooral in de
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communieantifoon zegt de Kerk dat de eucharistie het ‘hodie’ (het vandaag) is van
het mysterie der Menswording. - De algemene voorafgaande beschouwingen en het
besluit lijken ons waardevoller dan het onderzoek van elke antifoon afzonderlijk.
Dit commentaar had o.i. soberder kunnen illustreren dat de communie in de idee van
de samenstellers reeds het begin wil zijn van het eschatologisch mysterie der
Menswording en der Verrijzenis. Maar dit voorbehoud doet niets af aan de waarde
van dit boek.
M. De Tollenaere

Bornkamm, Prof. Dr. G., Jezus van Nazareth. - De Haan, Zeist,
Standaardboekhandel, Antwerpen, 1963, 208 pp.
Als een leerling van Bultmann en de opvolger van Dibelius stelt: ‘Al te duidelijk is
nog altijd hetgeen door de evangeliën vermeld wordt over Jezus' boodschap, zijn
daden en geschiedenis, gekenmerkt door een echtheid, een kracht en een, ook door
het paasgeloof der gemeente niet volledig beheerste uitzonderlijkheid, die rechtstreeks
naar de aardse persoon van Jezus verwijzen’ (22), dan is dit een belangrijke grondslag
voor een studie over Jezus van Nazareth. Zijn onderzoekingen naar de persoon van
Jezus vormen steeds de uitwerking van deze gedachte: ‘De verwezenlijking van deze
werkelijkheid Gods is het eigenlijke geheim van Jezus’ (55). Gods heerschappij is
heil; Jezus heeft Gods wil voor de mens bevrijd uit het wetticisme, de juridische
verstening, en in vrijheid gesteld door een beroep op het hart (93). Het heeft eigenlijk
geen zin enkele losse gedachten uit het geheel te halen. Kernachtig wordt de betekenis
van deze studie aangeduid, wanneer hij van de belijdenis der kerk zegt, ‘dat zij voor
en in alle woorden van Jezus Hem zelf als het woord Gods tot de wereld zag, voor
en in alle daden van Jezus Hem zelf als de daad van God jegens de wereld, voor en
in alle geschiedenissen Hem zelf als de beslissende en laatste geschiedenis Gods met
de wereld’ (169). Wie in de geest van de huidige geloofsbezinning de evangeliën
wil trachten te verstaan, mag dit boek niet ongelezen laten.
G.J. Adriaansen
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Theologie
Praesentia realis. Verslagboek van de studiedagen gewijd aan ‘De moderne
problematiek betreffende de Praesentia Realis’, Nijmegen, 18-19 april
1963. - Boekhandel ‘Brakkenstein’, Nijmegen, 1963, 72 pp., f 4,-.
Dit apart uitgegeven dubbelnummer van het tijdschrift ‘SS. Eucharistia’ bevat de
inleidingen van Dr. B. van Iersel S.M.M. (de Eucharistie in het Nieuwe Testament),
Dr. W. Driessen O.P. (de Eucharistie in de Oude Kerk), Prof. Dr. P. de Haes
(Eucharistie en Eschatologie) en Dr. R. Vossebrecher S.S.S. (hedendaagse theologie
over Christus' werkelijke tegenwoordigheid in de Eucharistie). Ook al wordt in deze
studies over dit moeilijke onderwerp zeker nog geen laatste woord gezegd, toch
worden alle momenten in de worsteling om een eigentijdse theologische vertolking
van dit centrale geloofsmysterie zichtbaar. En juist dit laatste maakt de lezing van
deze voordrachten zeer boeiend. Hoewel enige theologische scholing daartoe gewenst
lijkt.
S. Trooster

Holl, A., Die Welt der Zeichen bei Augustin (Wiener Beiträge zur
Theologie, II). - Herder, Wien, 1963, 122 pp., ing. DM. 9,80.
De titel van het werk is wel een beetje misleidend, aangezien het uitsluitend gaat om
wat de auteur zelf noemt een ‘religionsphänomenologische Analyse des 13. Buches
der Confessiones’. Het is een van die tekststen van Augustinus die de moderne mens
ongelezen laat, omdat hij in de allegorische uitweidingen van de kerkleraar slechts
de voorbijgestreefde en gebrekkige exegese ziet. De auteur gooit het over een andere
boeg: hij nodigt ons uit deze tekst op de eerste plaats te zien als het, voor onze
mentaliteit wellicht een beetje vreemd, maar authentiek en eerlijk getuigenis van de
gerijpte religieuze mens, die Augustinus reeds was, toen hij dit tractaat schreef. De
auteur vraagt aandacht voor de religieuze symboliek, waarin de heilige zich uitdrukt
en die ons veel beter vertrouwd is, niet alleen dank zij de godsdienstfenomenologie
en in het algemeen ook de vergelijkende godsdienstwetenschap van deze tijd, maar
ook dank zij het vernieuwd begrip voor de symboliek van de christelijke liturgie.
Deze originele opzet van de auteur is een belangrijke bijdrage tot een betere kennis
èn waardering van Augustinus. De uitwerking is o.i. echter al te schematisch gebleven.
Het boek lijkt wel een kort resumé. Dit blijkt trouwens reeds uit de inhoudstafel
waarin niet minder dan tachtig, werkelijk verschillende onderwerpen vermeld staan,
die alle samen in luttele honderd bladzijden worden besproken. Een boek waarin om
de tweede bladzijde een nieuw hoofdstukje wordt opgedist, is wel wat vermoeiende
lectuur! Dat neemt niets weg van de grote verdienste van de auteur een richting te
hebben gewezen die ongetwijfeld zeer vruchtbaar kan zijn.
H. Jans
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Hugo van St. Viktor, Mystische Schriften. Ausgewählt, übertragen aus
dem Lateinischen und eingeleitet von Paul Wolff. Mit einem Anhang über
Augustinus Einfluss auf die Mystik der Viktoriner. - Paulinus Verlag,
Trier, 1961, 126 pp., geb. D.M. 7.80.
Voorafgegaan door een korte, heel goede inleiding over de schrijver en zijn betekenis,
bevat deze vertaling delen uit De Sacramentis, het hoofdwerk van Hugo uit zijn
laatste levensjaren, waarin vooral belangrijk De duplici sensu animae; een uittreksel
uit bk. I van De arca Noe morali; een uitgebreid stuk van De modo orandi; het begin
van De amore sponsi ad sponsam; De modo dicendi et meditandi; en de twee kleine
meesterwerken van de mystieke literatuur aller tijden: Soliloquium de arrha animae
en De laude charitatis. Veel van Hugo's werk is voor ons moeilijk leesbaar: hij
schreef in de eeuw vóór het thomisme, en de kloof tussen theologie en mystiek, die
ontstaat op het eind van de 12de eeuw, is in zijn gedachte nog niet aanwezig. Volgens
Bonaventura bezat Hugo van St. Viktor in synthese wat Anselmus in de speculatieve
theologie, Bernardus in het affectieve woord, Richard in de mystieke contemplatie
apart bezaten. Deze grote Vlaming, roem van de Parijse St.-Viktors-abdij, is in eigen
land, ook in geestelijke kringen, praktisch onbekend.
A. Deblaere

Moraal
Marshall, John, The infertile period. Principles and practice. - Darton,
Longman & Todd, London, 1963, geb. 16 s. 6 d.
Als vooraanstaand Engels arts en docent aan de universiteit te Londen, richt schrijver
dit boekje over de onvruchtbare periode op de eerste plaats tot dokters en
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priesters die raad moeten geven in het probleem van de geboortespreiding. In enkele
korte hoofdstukken ontleedt hij de verschillende methodes, die de onvruchtbare
periode leren bepalen: de kalendermethode (haar principes, toepassing, schema's) en
de temperatuurmethode. Vervolgens handelt hij over de wijze waarop de dokter het
gezin kan adviseren. Er wordt speciale aandacht besteed aan het psychologisch en
moreel aspect van het probleem. Het boekje stelt duidelijke, overzichtelijke en
wetenschappelijk verantwoorde richtlijnen op, en kan grote diensten bewijzen. Een
klein nadeel: alle temperatuurschalen worden in Fahrenheit uitgedrukt.
L. Braeckmans

Adnès S.J., P., Le Mariage. - Desclée, Tournai, 1963 (= Le Mystère
chrétien, Theéologie Sacramentaire 5), XVI + 218 pp.
Dit 5e deel van de serie ‘Théologie Sacramentaire’ behandelt de dogmatiek van het
sacrament van het Huwelijk. Het boek is duidelijk in twee delen ingedeeld. Het eerste
deel, dogma-geschiedenis van het huwelijk, lijkt het meest waardevol. Op basis van
uitstekende recente literatuur wordt het huwelijk in Heilige Schrift, patristiek,
scholastiek, Reformatie, Trente en na Trente behandeld. Het tweede deel, leerstellige
synthese in de vorm van ‘propositions’, is voornamelijk waardevol, doordat bijna
aan geen enkel dogmatisch probleem wordt voorbijgegaan. Het boek lijkt vooral
bestemd voor theologie-studenten, maar kan als naslagwerk ook goede diensten
bewijzen aan ieder die op theologisch niveau in deze belangrijke stof geïnteresseerd
is. Een zeer uitvoerige inhoudsopgave en uitstekende indices aan het eind van het
boek staan hiervoor borg.
S. Trooster

Chauchard, P., Biologie en Moraal, vert. R. Pereira. (Randgebieden). Lannoo, Tielt, 1963, 232 pp., ing. F. 88, geb. F. 112.
Paul Chauchard is een van die zeldzame mensen, die wetenschappelijke competentie
en degelijkheid weten te verbinden met een kerngezond humanistisch denken, dat
de onvermijdelijke problemen van filosofische aard niet angstvallig uit de weg gaat,
zoals wetenschapsmensen maar al te vaak doen. Hij wil echter ook, dat filosofen en
moralisten alles wat de biologie en in het bijzonder de psychofysiologie over de mens
leren, loyaal ‘au sérieux’ nemen. In dit werk heeft hij systematisch samengebundeld
wat hij in andere werken al terloops of in een ander verband had behandeld: de vele
betrekkingen en wisselwerkingen die er bestaan tussen de biologie van de mens en
de moraal. In een eerste deel wordt onderzocht hoe sommige aspecten van de moderne
techniek en beschaving het menselijk zenuwstelsel en dus de menselijkheid zelf
bedreigen. Vervolgens bespreekt hij ‘de pathologie van de menselijke vrijheid’. Deze
is gestructureerd volgens onmiskenbare en onontbeerlijke invloeden van fysiologische,
erfelijke, onbewust-instinctieve aard. Dit te erkennen getuigt niet van een
materialistische, maar van een realistische instelling, die geen enkele moraal kan
missen. Van de andere kant ontdekt de moderne biologie steeds duidelijker het
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specifiek menselijke van de biologische organisatie van de mens: een feit dat ook
ongelovigen en zelfs atheïsten in steeds ruimere mate beklemtonen. Het derde en
laatste deel tenslotte behandelt ‘de kunst van het mens zijn’ voor zover deze
afhankelijk is van een ware hersenhygiëne, van een optimaal (sociaal en pedagogisch
verantwoord) gebruik van het werkelijk ongehoorde potentieel dat in de menselijke
hersenen bevat ligt, en dat de mens, ook vanuit het precisieve standpunt van de
zuivere biologie, tot een wezen apart stempelt, met een onvervreemdbare opdracht
tot vrijheid en volwassenheid. - Een boek dat in vele geesten orde kan brengen doordat
het haast feilloos de eenzijdigheid vermijdt van een te nauwe of te losse binding
tussen biologie en moraal.
H. Jans

Pedagogie
Thun, Th., Die religiöse Entscheidung der Jugend, Eine
religionspsychologische Untersuchung nach Niederschriften von Schülern
beider Bekenntnisse in der Volksschule, der höheren Schule und der
Berufsschule. - Klett Verlag, Stuttgart, 1963, 341 pp., DM. 19,50.
Aansluitend bij zijn boek van 1959 over ‘Die Religion des Kindes’ geeft Theophil
Thun, pedagogiek-professor te Paderborn, in deze studie zijn bevindingen weer over
de godsdienstige ontwikkeling der rijpere jeugd. Aan de hand van een uitgebreid en
genuanceerd onderzoek (6.000 geschriften van 375 adolescenten uit diverse milieus)
tracht hij te beschrijven wat zich in het
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geloofsleven afspeelt bij de overgang van kind naar adolescent. Hij toont aan dat een
kwantitatieve weergave op statistische basis, die a.h.w. een robot-portret zou bieden
van ‘de’ geloofsontwikkeling van ‘de’ jonge mens, een grove vervalsing zou zijn
van de toch zó veelsoortige en veelvormige geloofswerkelijkheid. Uit zijn gegevens
blijkt dat de evolutie geheel anders verloopt bij jongens dan bij meisjes, bij leerlingen
uit de middelbare school dan bij leerlingen uit het technisch en beroepsonderwijs,
bij katholieken dan bij protestanten, En ook in elk van deze groepen blijft het
geloofsleven een zeer persoonlijk avontuur. De waarde van het boek ligt in de zeer
genuanceerde stellingname en in de gevallen die schr. uitvoerig citeert als typen van
enkelen der meest voorkomende geloofshoudingen.
A. Cauwelier

Leidraad van het hoger Onderwijs. - Ministerie van Nationale Opvoeding
en Cultuur, Brussel, 1963, 254 pp., geïll., F. 50.
Deze leidraad geeft een basisvoorlichting betreffende het hoger onderwijs in België:
een volledige inventaris van alle postsecundaire studiën, met vermelding van de
toelatingsvoorwaarden, de duur der studies, en de inrichtingen waar zij kunnen
gevolgd worden. Bondig en objectief worden enkele keuze-elementen ontleed:
belangstelling en aanleg, voorafgaande secundaire studiën, vooruitzichten en
loopbanen. In het laatste deel worden praktische inlichtingen verzameld: studiekosten,
sociale bijstand, studentenleven... Deze feitelijke voorlichting kan uitstekende diensten
bewijzen in de hoogste klassen van het secundair onderwijs. Voor de leraren een
onmisbaar werkinstrument. Verkrijgbaar bij de Dienst verkoop van publikaties,
Etterbeekse steenweg 62, Brussel (P.C.R. 9372).
A. Cauwelier

Lelubre, F. et Laurentin, A., Initiation des enfants à la liturgie, Notre
Catéchèse No. 5. Publications de S. André, Biblica, 1962 (4me éd. revue
et augm.), 139 pp.
Catechisten en ouders kunnen uit deze brochure zeer veel leren om kinderen en ook
volwassenen, die zich vaak tijdens de mis vervelen omdat ze deze als een ‘zaak van
de priester alleen’ beschouwen, te brengen tot actieve deelname. Een practische
initiatie tot de mis en de liturgische feesten, waarbij de volle nadruk valt op het
bidden, persoonlijk en in gemeenschap, echt als het leven zelf.
S. de Smet

Roessner, L., Jugend im Erziehungsbereich des Tanzes. - Huber-Verlag,
Bern / Klett-Verlag, Stuttgart, 1963, 100 pp., DM. 11.80.
Vele jaren lang heeft schr. ervaringen opgedaan als leider van een ‘Heim der offenen
Tür’, waar jonge mensen in groepsverband komen dansen. In dit boek belicht hij de
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positieve pedagogische waarde die de moderne gezelschapsdans (vooral ‘rock and
roll’) kan hebben. Vooral waardevol lijkt ons de psychologische ontleding van het
wezen van deze moderne dans, inzover hij een geëigend middel kan zijn om de
hedendaagse jeugd tot volwassenheid te helpen. Het werkje is helder geschreven,
met suggesieve voorbeelden. Steeds gaat schr. uit van de feiten. Dus helemaal geen
vaag-moraliserende beschouwingen zoals die elders meestal over het dansen worden
ten beste gegeven.
A. Cauwelier

Hartcup, John & Adeline, Morning Faces. A miscellany on childhood and
education. - Heinemann, London, 1963, 320 pp., 35 s.
Deze originele bloemlezing houdt zich bezig met de opvoeding en het onderwijs. Ze
bevat een honderdenvijftig uittreksels, in proza of in verzen, van gemiddeld twee
pagina's, en de belezenheid achter de keuze van deze passages is verbluffend wijd:
van Chaucer tot Dylan Thomas, van Arnold Toynbee tot Nancy Mitford, van Roger
Ascham tot Evelyn Waugh, en door het insulair Engels is zo ver heengebroken dat
zelfs Russen, Arabieren, Chinezen, om van volkeren dichter bij huis niet te spreken,
hun bijdrage hebben geleverd. Het is natuurlijk geen boek om achter elkaar door te
lezen; wanneer men er echter nu en dan van proeft, wordt men getroffen door de
mengeling van dodelijke ernst en lichte humor (zowel bij ouders en leraren als bij
kinderen), van door en door menselijke wijsheid en heel verklaarbare en zelfs soms
charmerende domheid, van hoe moeilijk opvoeden (en opgevoed worden) is en hoe
heerlijk. Dergelijke mengeling te samen met de ruimte die de gemaakte keuze der
stukken suggereert, maakt de bloemlezing niet alleen bekoorlijk, maar ook boeiend.
Per slot van rekening moet dit ook wel: de jonge mens boeit altijd.
W. Peters
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Literatuur
Espiau de la Maëstre, André, Bernanos und die menschliche Freiheit. Otto Müller Verlag, Salzburg, 1963, 212 pp., DM. 18,50.
Dit werk van de bekende leider van het Weense ‘Institut français’ sluit aan bij zijn
vorig boek, Der Sinn und das Absurde: tegenover Malraux, Camus, Sartre, had hij
reeds de gelovigen Claudel en Péguy gesteld: nu, met Bernanos, voltooit hij de
christelijke trits. Want Bernanos, die van de polemische geschriften en die van de
romans, is wezenlijk de christelijke existentialist, wiens hunkeren naar het absolute
onmiskenbaar Léon Bloy weer oproept. Bernanos, de kampioen voor de menselijke
vrijheid, vecht in een tragische hoop. Hij ziet die vrijheid door de boze ondermijnd,
door de angst als weggenomen, door de verburgerlijking vervlakt; maar ze is de
onthechte macht van de man die Gods Liefde heeft gekozen, die daarin, ook stervend,
triomferend zichzelf wordt. Afzonderlijke individuen kunnen zich daarop toeleggen;
de staat of de gemeenschap stoot ze onverbiddelijk uit en hun hele bestaan wordt
een miskend-worden, met het diepste geluk daarin. Naast Le chrétien Bernanos van
Hans Urs von Balthasar, is dit werk, over de profetische schrijver die steeds actueel
blijft, misschien de meest diepgaande studie.
Em. Janssen

Simon, P.-H., Le domaine héroïque des lettres françaises, Xe-XIXe siècle.
- A. Colin, Paris, 1963, 424 pp., NF. 20,50.
Heldhaftigheid hoorde altijd bij de Franse literatuur; het liefst in sobere, realistische,
nogal schrale vormen. Een bijna rechtlijnige en lichtelijk trotse zelfoverwinning; een doorgezette trouw aan de heldere waarheid; - een tamelijk vereenvoudigende
noblesse, bij aristocratische hooghartigheid of cultureel-verstandelijk doorzicht; een onbedwingbare idealisering, steeds van het concrete uit, die krachtig doorstoot
en in geen vaagheid wil verdwalen; - een authentieke heiligheid... Nu doorloopt P.H.
Simon de gehele Franse literatuur, tot aan onze eeuw, om heldhaftigheid tegen
heldhaftigheid af te wegen, om in de verscheidenheid van opvatting en vormgeving
steeds dezelfde grond-tendens (telkens een verrassende goudader) bloot te leggen.
De middeleeuwse Chansons-de-Geste, Rabelais, Montaigne, Corneille, Pascal,
Fénelon, Diderot, Rousseau, Chateaubriand, Hugo, Vigny, Michelet, Stendhal, Balzac,
Taine, Bloy, Barrès...: het zijn enkele namen-uit-vele, die toch de buitengewone en
veelvuldige rijkdom van deze studie suggereren. Voor wie de Franse ziel in de Franse
literatuur wil achterhalen, is ze wel onontbeerlijk.
Em. Janssen

Magiera, K., Dann sagt doch, was er tun soll. - J. Knecht, Frankfurt, 1963,
142 pp., geb. DM. 7,80.
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Dit eenvoudige en vrij korte verhaal doet wel bijbels aan; we denken tegelijk aan het
boek Tobias en het boek Job. Tobias en Anna zijn twee doodgewone verborgen
mensen, in een staat die geen vrijheid eerbiedigt. Na jaren van rust worden ze ineens
gevat in het apparaat van staat en partij; niemand kan ze redden; ze lijken onder te
gaan in angst en hulpeloze onzekerheid... zodat het boekje, dat bijna idyllisch begint,
ons overbrengt in een duistere, onvatbare tragiek. Men zou het een aanklacht noemen;
eigenlijk is het, ten overstaan van moderne werkelijkheid, een dringend beroep op
medelijden, offergeest en gelatenheid.
Em. Janssen

Gironella, José-Maria, Un million de Morts. Roman traduit de l'espagnol
par Paul Werrie. - Parijs, Plon, 1963 2 volumes, Tome I 104 pp., Tome II
372 pp. N.F. 39.05.
Gironella raakte met één slag in heel de wereld bekend door zijn eerste grote roman,
De cipressen geloven in God, waarin hij, aan de hand van de geschiedenis van een
paar families in Gerona, ‘de meest Catalaanse’ van alle steden van Cataluña, de jaren
voor de Spaanse burgeroorlog behandelde. In Een miljoen doden komt nu de
burgeroorlog zelf aan de beurt. Weer worden de gebeurtenissen in Catalonië het
uitvoerigst beschreven en het nauwkeurigst geobserveerd. De idealen en zwakheden
van beide oorlogvoerende groepen worden onpartijdig en genuanceerd weergegeven.
Toestanden die de auteur minder goed uit persoonlijke ervaring kent, schijnt hij
oppervlakkiger en volgens de officieel geldende denknormen te beoordelen: het
Basken-probleem b.v. wordt herleid tot een onbegrijpelijk fanatiek nationalisme.
Toch geeft het boek een uiterst boeiend en duidelijk relaas van de verschillende
perioden van de burgeroorlog. De bijzonderste verdienste van de auteur is echter dat
hij breekt met de al te gemakkelijke voorstelling van velen, voor wie de Spaanse
oorlog verbleekte tot het cliché van ‘een generale repetitie van de wereldoorlog’.
Ondanks de aanwezigheid van Russen, Italianen en Duitsers, was deze oorlog op de
eerste plaats een zeer typisch Spaans conflict, gegroeid uit Spaanse tegenstellingen
op etnisch, religieus-humanistisch en sociaal gebied. Voortdurend komen in de roman
deze
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tegenstellingen aan het woord. Spanje is sinds vele jaren het stiefkind van de Europese
publieke opinie. Al wie zich voor de rijkdom en de oorspronkelijkheid van het leven
in Spanje interesseert - en het is beslist de moeite waard - zal in het werk van Gironella
een gewaardeerde hulp vinden. We zien met spanning uit naar het derde boek, dat
de naoorlogse periode moet behandelen.
H. Jans

Mikeleitis, Edith, Der Engel vor der Tür. - Turm-Verlag, Bietigheim,
Württemberg (imp. J. Meulenhoff, Amsterdam), 1962, 476 pp., f 20,40.
Het leven van Rembrandt is een ideaal onderwerp voor een roman. Een jonge man,
onbekend door afkomst en milieu, komt tot hoog aanzien, leeft enige jaren in een
roes van grote roem en kan zich daardoor terugtrekken in een zelfopgebouwde wereld
van schoonheid. Het fortuin wordt hem ongunstig en hij vervalt tot eenzaamheid en
betrekkelijke onbekendheid. Of men kan het onderwerp op een meer geestelijk niveau
plaatsen en trachten weer te geven Rembrandts strijd om zijn grote ideeën te realiseren
en een groot publiek daarvoor te winnen. Edith Mikeleitis maakt in deze roman
gebruik van de historische, feitelijke gegevens uit zijn levenslot, maar laat toch
telkens zeer suggestief vermoeden, dat de triomf van Rembrandts gedachtenwereld
de inzet is van zijn levensstrijd en de kern van zijn levensdrama. Op boeiende wijze,
in een beeldende, schone taal schildert zij het leven van de kunstenaar. Verborgen
en open symboliek spitst voortdurend onze aandacht, zodat het niet vlotte,
oppervlakkige ontspanningslectuur is, maar een ernstige en vaak zeer geslaagde
poging om de psyche van de kunstenaar te benaderen.
C. de Groot

Manegat, Julio, Die gelbe Stadt. Aus dem Spanischen übertragen v. Eva
Ruth-Benzing. - Verlag Josef Knecht, Frankfurt, 336 pp., geb. D.M. 15.80.
Als geschiedenis: een fait-divers uit Barcelona. Een taxichauffeur sterft aan de
gevolgen van een botsing. Als roman: een menselijk, warm boek, vol humor en
diepte, over het gewone leven van de kleine man, zoals blijkbaar alleen de
Amerikaanse en Spaanse letterkunde er thans nog kunnen voortbrengen. Eulogio
hoopt nog steeds, ooit een eigen taxi te bezitten; zijn twee oudste kinderen gaan al
uit werken en beginnen te vrijen; een nakomertje, eens bijna verongelukt, is het
troetelkind van het gezin. Voortdurend ervaren we de kleine gebeurtenissen van de
dag in referentie aan betekenisvolle belevingen uit het verleden: flashbacks, waarin
het actuele moment aanwezig blijft. Ook de schijnbaar toevallige, maar zinvolle
ontmoetingen met de mensen die bij het ongeluk zullen betrokken zijn (invloed van
Th. Wilder?). - Hopelijk wordt deze goede roman ten minste via de Duitse vertaling
Europees bezit.
A. Deblaere
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Aksjonow, W., Kaartje naar de sterren. - De Fontein, Utrecht, 1963, 232
pp., f 4,90.
In haar korte inleiding bericht ons Jeanne Liedmeier, dat het thema van Aksjonows
roman mode is in de Russische letterkunde van vandaag. Hij handelt over het verzet
van drie jongens en een meisje tegen het levenspatroon der ouderen; zij eisen het
recht op, zelf hun houding in het leven te bepalen, zonder schoolmeesterij van bovenaf.
Na hun eindexamen ontvluchten zij de dreigende dwang van een afgebakende
toekomst, doch na velerhande avonturen, ook amoureuze, blijken de pubers gegroeid
tot de mannelijke wil zich in te zetten voor het communistisch ideaal. Aan wie
onthullingen in film en boek over Amerikaanse nozems niet geheel onbekend zijn,
moeten deze Russische jongelieden voorkomen als bijna brave Hendriken. De
Partijconferentie dacht daar in 1961 blijkbaar anders over en veroordeelde deze
roman publiekelijk om het daarin gedemonstreerde scepticisme. Binnen het kader
van de gecensureerde, conformistische hedendaagse literatuur kan dit boek voor ons
in het Westen boeiend genoemd worden, omdat het uitwijst dat er ook in de Sovjetunie
geen nieuws is onder de zon (jeugd-zon-de). Bovendien is het vlot verteld; compositie
en karaktertekening zijn echter zo schematisch, dat de strekking de levensechtheid
in de weg staat.
F. v. Tartwijk

Bredero, Klucht van de koe. Met inleiding en aantekeningen door Dr. Jo
Daan. Klass. uit de Ndl. Letterk., Nr. 21. - Tjeenk Willink, Zwolle, 1963,
59 pp., f 2,70.
Vondel, Joost van den, Lucifer. Ingeleid en van aantekeningen voorzien
door Dr. W.J.M.A. Asselbergs. Klassieken..., Nr. 1. - 134 pp., f 3,70.
Bredero's bekende klucht munt uit door

Streven. Jaargang 17

395
zijn robuust realisme. Dr. Jo Daan beproefde in haar geenszins overbodige
toelichtingen bij de tekst geen letterlijke weergave van Bredero's onbeschroomde
uitdrukkingen, maar verhelderde die met woorden ‘die in menig gezelschap van
goede vrienden gebruikt kunnen worden zonder als onbeschaafd te worden
aangevoeld’ (8). Tot zulke gezelschappen kan men in dit verband ook de hoogste
klassen van de middelbare school rekenen. Mej. Daan baseerde haar tekstuitgave op
de oudste druk van 1619. Jammer is, vooral met het oog op schoolgebruik, dat zij in
haar inleiding meer aandacht schenkt aan de filologische dan aan de litteraire facetten
van het stuk. - In dezelfde reeks verscheen in 1963 ook een tweede druk van de door
Prof. Asselbergs bezorgde uitgave van Lucifer. De herdruk vertoont geen ingrijpende
wijzigingen; behoefde die ook niet vanwege de voortreffelijkheid van de eerste editie,
waarmee de inmiddels bekende reeks Klassieken in 1954 zo innemend opende.
F. van Tartwijk

Baldwin, James, The Fire Next Time. - Michael Joseph, London, 1963,
112 pp., 13 s. 6 d.
Baldwin staat hoog aangeschreven, én als romanschrijver (zijn eerste roman, Go,
tell it on the mountain, steekt ver boven de middelmaat uit) én als leider der negers.
Het lot der negers is het uitgangspunt zowel van de brief die hij richtte tot een neef,
als de autobiographische schets, die te samen dit boek vormen. Voor wie Baldwin
beter wil leren kennen, maar vooral ook wie de situatie in Amerika betreffende het
rassen-vraagstuk beter wil begrijpen, moet dit mooi geschreven boekje niet ongelezen
laten. Maar ook afgezien van alle bijbedoelingen zijn brief en artikel een waardevol
document humain.
W. Peters

Bates, H.E., Seven by Five. - Michael Joseph, London, 1963, 454 pp., 25
s.
Bates is een van die schrijvers die steeds in de schaduw moeten wandelen van oudere
of jongere broers: als hij begint te schrijven, nu vijfendertig jaar geleden (zie de titel),
staat hij in de schaduw van Wells, Walpole, Mackenzie, Maugham, e.a.; in de
na-oorlogse tijd wordt hij de schaduw ingedrongen niet alleen door meer getalenteerde
romanschrijvers als Waugh of Greene, maar ook door parvenu's als Wain, Kingsley
Amis, Angus Wilson, Sillitoe e.a. die zeker bij hem ten achter staan. Het is eerst de
laatste jaren, sinds 1958 toen hij The darling buds of May publiceerde, dat meer
serieuze notitie wordt genomen van deze geboren verteller. Zelf heeft hij nu
vijfendertig short stories bijeengebracht waarvan hij het eerste vijfendertig jaren
geleden schreef. Wie de literaire kunstvorm van het korte verhaal weet te waarderen
zal aan lezing van dit boek veel plezier beleven.
W. Peters
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Carleton, V.B., The Hour of Departure. - Heinemann, London, 231 pp.,
18 sh.
Stijl en dictie van deze roman zouden we conventioneel willen noemen; hij heeft de
rustige cadans die we met een voorbije tijd associëren. De intrige, de bouw en de
verhaaltrant passen zich hierbij aan. De roman, die in Mexico speelt, is een keurig
net stuk werk, waaraan alle spanning vreemd blijft; zelfs meningverschil, ruzie, e.d.
schijnen zorgvuldig bijgevijld, en daarna nog eens gepolijst te zijn. Het boek is echter
geen prul; maar het genre ligt ons niet.
W. Peters

Bor, Josef, The Terezin Requiem. - Heinemann, London, 1963, 83 pp., 12
s. 6 d.
Auteur beschrijft hoe in Terezin (Theresienstadt) de opgesloten Joden een koor en
orkest samenstellen en met veel inspanning en na vele teleurstellingen komen tot
een uitvoering van Verdi's Requiem, bijgewoond door Eichmann c.s. waarna het
transport naar de gaskamers plaats vindt. De dramatische en tragische gegevens zijn
legio, en men leest het boek vanzelfsprekend met grote piëteit; tegelijkertijd ervaart
men dat een ervaren schrijver de dramatiek en de tragiek veel beter tot hun recht zou
hebben doen komen.
W. Peters

Ford Madox Ford, Vol. 3, pp. 356, 25 s.; vol. 4, 470 pp., 25 s.; the Bodley
head, London, 1963.
De twee eerste delen van deze volledige uitgave van de romans en verhalen van Ford
Madox Ford, verzorgd en ingeleid door Graham Greene, werden reeds in dit tijdschrift
besproken. Het derde en vierde deel worden geheel in beslag genomen door de uit
drie delen bestaande roman Paradise's End. Er is hier sprake van een definitieve
uitgave van de werken van de schrijver, en als zodanig heeft zij de uitvoering gekregen
die hierbij past.
W. Peters
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New English Dramatists. - Penguin Plays 6, Penguin Bks. Harmondsworth, 1963, 270 pp., 4 s. 6 d.
Dit zesde deeltje bevat Robert Bolts A Man for All Seasons, het stuk over Thomas
More hetgeen enkele jaren geleden een redelijk succes oogstte in het Londense West
End, John Whiting's The Devils en Nil Carborundum van Henry Livings, die voor
een meer select publiek werden gespeeld. Een lezenswaardige inleiding werd
geschreven door Harold Hobson.
W. Peters

Varia
Sutter, I. de, Carmina Burana, scenische cantate van Carl Orff. - De
Nederlandse Boekhandel, Antwerpen (Reeks Leren Luisteren, no. 7),
1963, F. 20.
Monnikendam, M., De Symfonie van César Franck. Id. no. 13, F. 20.
Ignace de Sutter, is een geestdriftige kenner en propagandist van Orffs ideaal. Hij is
de geschikte man om ons in dit werk in te leiden. Na enkele bladzijden over componist
en tekst, vouwt hij de partituur voor ons open, waarbij hij voor elk van de 24
onderverdelingen het essentiële aangeeft voor tekst en muziek. In een stijlsynthese
geeft hij gevat het ‘sociale’ karakter weer van deze ‘nieuwe wereld vol schijnbare
eenvoud en onvermoede rijkdom’. Met notenvoorbeelden.
Met het tweede boekje herstelt de bekende Nederlandse componist- essayist een
meesterwerk uit de tegenwoordig zo fel bekritiseerde romantische periode in ere.
Hij toont aan dat ons oordeel over deze muziekperiode te algemeen en te
ongenuanceerd is. Francks symfonie wordt uitgetekend in de lijn der grote symfonieën,
maar vooral ook in tegenstelling met zijn bombastische opera-minnende tijdgenoten.
Aan de hand van notenvoorbeelden doorloopt de auteur de ‘cyclische bouw’ van dit
meesterwerk waarbij hij vooral wijst op de modulatorische ontwikkeling.
R.S.

Mönch, Walter, Deutsche Kultur von der Aufklärung bis zur Gegenwart.
Ereignisse - Gestalten - Strömungen. - Max Hueber Verlag, München,
1962, 538 pp., 18 buitentekstpl., geb. D.M. 23.80.
Een nogal lijvig, maar zeer mooi boek, dat men met spanning zal lezen. Aangenaam
geschreven, steunend op een grondige documentatie; een synthetisch overzicht zonder
voetnoten, maar honderden details en citaten maken de synthese levendig concreet.
Het is een gewaagde onderneming, in één boek een cultuurrevolutie te willen schetsen
die loopt van Lessing tot het surrealisme, van Bach tot Schönberg, van piëtisme tot
psychoanalyse, van Goethe tot het expressionisme. Sommige academici halen ten
onrechte hun neus op voor een panorama dat geen bronnenwerk of specialisatie
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aanvoert. De goede synthetische weergave van een cultuurmonument is een even
moeilijke als onmisbare opgave. T.S. Eliot heeft gelijk als hij het als de taak van
iedere nieuwe generatie beschouwt, de overgeërfde visie op het verleden kritisch te
hernemen, en het verleden van uit het eigen perspectief te hèrwaarderen. Mönch doet
het schitterend, al zal men onvermijdelijk sommige accenten anders willen leggen.
De verering voor Freud, wiens belang overigens niet te onderschatten valt, groeit
hier bijna uit tot een cultus; en een van de meest vernoemde auteurs, Novalis, wordt
toch niet afzonderlijk behandeld. Maar dergelijke persoonlijke reacties verminderen
in niets het genot en de verrijkende visie van het geheel.
A. Deblaere

Rabut, Olivier A., Le problème de Dieu inscrit dans l'évolution. - Ed. du
Cerf, Paris, 1963, 224 pp., N.F. 7.50.
Dit boek is een van de merkwaardigste pogingen tot nog toe ondernomen om de zo
actuele en bijna populaire ‘evolutiegedachte’ te toetsen op haar specifiek filosofische
implicaties en dimensies. De auteur gaat daarbij helemaal niet overijld te werk, hij
stelt geen filosofische principes als vaststaand voorop die juist in het licht van de
evolutiegedachte opnieuw onderzocht en doordacht moeten worden. Zonder de
autonomie van natuurwetenschap enerzijds en filosofie anderzijds aan te tasten, zet
hij op een oorspronkelijke wijze hun mogelijke wisselwerking uiteen. De titel van
het boek geeft goed deze zin voor de juiste nuances weer: het gaat niet om het
probleem van God ‘déduit de’ maar ‘inscrit dans l'évolution’. Voor lezers van Teilhard
de Chardin die de filosofische aspecten van de evolutieleer wat systematischer en
duidelijker behandeld willen zien dan dit doorgaans bij Teilhard het geval is, kan
deze studie veel nut hebben. Misschien kan men het niet steeds helemaal eens zijn
met de gedachtegang van de auteur, maar hier wordt pionierswerk geleverd van zeer
hoog gehalte.
H. Jans

Streven. Jaargang 17

397

Limbergen, J. v., Mensen in het heelal (Keurreeks Davidsfonds Nr. 91 1963). - Leuven, 1963, 234 pp., met getekende figuren in de tekst en 18
buitentekstplaten, ingen. F. 88.
Aanvankelijk maakt het boek de indruk een vrij systematisch overzicht te willen
brengen van wat de moderne wetenschap te vertellen heeft over ontstaan en
ontwikkeling van de kosmos, de aarde, het leven op aarde en de mens. Wanneer
echter eenmaal de kosmogonie afgehandeld is, worden over de geschiedenis van het
leven nog slechts ‘capita selecta’, ons inziens de interessantste, geboden. In de meer
algemene beschouwingen is de (christelijk) polemische toon af en toe bepaald
onaangenaam en soms verkeerd geïnspireerd, zoals b.v. wanneer de hypothese van
het ‘oeratoom’ zonder meer als een bewijs van schepping in metafysische zin wordt
geïnterpreteerd. Het laatste hoofdstuk over ‘fossielen uit het heelal’, vooral de
bewering dat het voorkomen van sporen van leven in meteorieten bewezen is, is
voorbarig. De reprodukties zijn van een goede kwaliteit.
H. Jans

Jung, C.G., Gesammelte Werke. Bd. XI: Zur Psychologie westlicher und
östlicher Religion. - Rascher-Verlag, Zürich-Stuttgart, 1963, XIV - 788
pp., geb. Zw. F. 49.80.
Dit meer dan zevenhonderd bladzijden tellende deel van de ‘Gesammelte Werke’
van C.G. Jung, is het derde dat verschijnt: in 1958 verscheen deel 16: Praxis der
Psychotherapie en in 1960 deel 6: Psychologische Typen. Het deel dat we hier
bespreken, bevat alle grotere werken (Psychologie und Religion, Versuch einer
Psychologischen Deutung des Trinitätsdogmas. Das Wandlungssymbol in der Messe,
Antwort auf Hiob en vele kortere bijdragen, waarbij enkele uittreksels van brieven,
gewijd aan religieuze onderwerpen. Jung neemt daarbij een welbepaald standpunt
in: hij streeft naar een ‘psychologische’ benadering van de door sommige godsdiensten
gebruikte symbolen. Op dit punt zijn deze studies uiterst belangwekkend daar zij
vele nieuwe en onverwachte inzichten naar voren brengen. Maar deze kritische
bezinning op de symboliek is heel wat anders dan een theologie. Jammer genoeg laat
Jung zich soms verleiden om uitgaande van zijn psychologische bezinning ook op
het vlak van de theologie over te grijpen. Daarom dient men dit verrijkende boek
niet alleen met openheid voor de nieuwe inzichten maar ook met kritische zin te
lezen. Laten wij er tenslotte nog de aandacht op vestigen dat een juist inzicht in Jungs
persoonlijke stellingname tegenover het religieuze en tegenover God vooral uit zijn
in 1962 verschenen autobiografie (Erinnerungen, Träume, Gedanken von C.G. Jung)
moet worden verkregen.
R. Hostie

Calvez, J.Y., Eglise et société économique. II: L'enseignement de Jean
XXIII (Théologie, 55). - Aubier, Paris, 1963, 127 pp.
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Ter voltooiing van zijn studie over de pauselijke sociale leer (zie Streven, maart 1960,
p. 599) schreef de directeur van het Parijse studiecentrum ‘Action Populaire’ deze
uitvoerige commentaar op de encycliek Mater et Magistra. Vooral de socialisatie
als begrip en als richtlijn in het beroepsleven op lokaal, nationaal en internationaal
plan worden geschakeerd behandeld en met vele actuele voorbeelden geïllustreerd.
Het geheel vormt een degelijke aanvulling op de uitstekende vertaling van de
encycliek door bovengenoemd studiecentrum (uitgave Spes, Parijs, 1962).
J. Kerkhofs

Schippers, R., e.a., Zelfkritiek in de wetenschap. - J.H. Kok, Kampen,
1963, 61 pp., f 4,25.
Ieder jaar geven hoogleraren van verschillende faculteiten aan de Vrije Universiteit
in Amsterdam een studium generale over één centraal onderwerp, waarbij zij ook de
waarde van hun gereformeerde beginselen m.b.t. dit thema laten blijken. Deze bundel
behandelt de wetenschappelijke zelfkritiek uit theologisch-exegetisch, juridisch,
economisch, biologisch en psychologisch-pedagogisch oogpunt. Vanwege het
auditorium heeft men, en met succes, naar algemene verstaanbaarheid gestreefd, al
kon men daardoor niet steeds zo diep en nauwkeurig op alles ingaan (b.v. 20 v. over
natuurrecht, 48 over beweerde tegenspraak tussen katholicisme en evolutie). Voor
een bekend probleem uit de algemene wetenschapsleer vinden we hier bij enkele
specialisten vaak belangwekkende illustraties.
P. den Ottolander

Blöchlinger, Alex, Die heutige Pfarrei als Gemeinschaft. - Benzinger
Verlag, Einsiedeln, 1962, 337 pp.
S. tracht in zijn werk de nieuwe sociologische implicaties m.b.t. de parochie te
verbinden met de nieuwe verworvenheden op het terrein van de theologie, de pastoraal
en de liturgie. Hij heeft zijn
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boek dan ook niet bestemd voor de vaksocioloog, maar voor de zielzorger die op de
hoogte wil komen van de sociologische structuur en de theologische vernieuwing
binnen de parochie. Op duidelijke en overzichtelijke wijze wil S. een synthese
aanbieden van alle bouwstoffen die ertoe kunnen bijdragen, dat de parochie door
alle leden opnieuw wordt opgebouwd tot een apostolische gemeenschap. In zijn
inleiding stelt S. vast van welk gemeenschapsbegrip hij uitgaat. In zijn verder betoog
wijkt S. hiervan af, wanneer hij komt te spreken over de geestelijke gemeenschap
welke de parochie ook is. Het eerste gedeelte van zijn boek bestaat uit een historische
beschrijving van de ontwikkeling die de parochie heeft doorgemaakt. In het tweede
gedeelte beschrijft hij de parochie als een gemeenschap vanuit de theologie, het
kerkelijk recht en de liturgie. Vanuit de theologie typeert S. de parochie als een
‘übernatürliche-natürliche Familiengegemeinschaft’ (p. 183). In de daaropaansluitende
sociologische beschouwing verlaat S. de theologie en tracht hij aan te tonen, dat er
geen parochie-gemeenschap mogelijk is op grond van cultus en liefdesgemeenschap
alleen, welke uiteraard niet lokaal beperkt is, maar dat de groepen van mensen die
de parochie bevolken door onderlinge solidariteit reeds vooraf een profane
gemeenschap moeten vormen (p. 256). In de steden vindt de parochie nergens een
‘Fix-fertige Gemeinschaft’. S. stelt zich de vraag of men de parochie wel een
menselijke gemeenschap kan noemen omdat de parochie deelt in de ‘übernatürliche
Gemeinschaft der Kirche, die jedoch Ort und Zeit immer schon transzendiert’ (p.
236). De toespitsing van het betoog op deze vraag lijkt ons sociologisch erg belangrijk.
De parochie die een levenstotaliteit is, kan dan pas een gemeenschap zijn ‘who Pfarrei
und Pfarrgemeinde sich decken’ (p. 258). S. bedoelt met Pfarrei hier het kerkelijk
auditorium, dat moet samenvallen met de sociologische eenheid en het
sociaal-psychologisch toebehoren der parochianen. Vervolgens moet er sprake zijn
van een aantal geïntegreerde groepen, welke de dragers zijn van de bovennatuurlijke
gemeenschap der Kerk. Dan pas kan men van een echte parochie-gemeenschap
spreken. Enigszins jammer is het, dat S. zich te veel laat inspireren door het
begrippen-apparaat van R. König, zonder rekening te houden met andere meer
genuanceerde begrippen. Hopelijk vindt het werk van Blöchlinger een ruime
lezerskring vooral bij hen die met pastoraal-taken belast zijn.
G.J. Deeler.

Kets, Van, O.P., De Kongolese mens en zijn toekomst. Een
godsdienstsociologische bezinning. - Desclée De Brouwer, Brugge/Utrecht,
1962, 181 pp.
Dat in de eerste bladzijden van de nationale Kongolese geschiedenis de sporen te
vinden zijn van een soms pijnlijke en revolutionaire breuk met het verleden, hoeft
niemand te verwonderen. Het Kongolese volk zoekt een vrije en persoonlijke
verwezenlijking van de ontzaglijke mogelijkheden die in zijn bereik liggen. De auteur
heeft getracht op een methodische wijze de rol te omschrijven die in de vorming van
de nieuwe Kongolese gemeenschap en haar cultuur door de traditionele godsdienst
en in het bijzonder door de katholieke godsdienst vervuld wordt. De bijdrage van de
katholieke godsdienst in de verschillende domeinen van het publieke en het private
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leven bestaat er in, de menselijke verworvenheden uit de traditionele gemeenschap
te vrijwaren en de scheppende krachten, waaraan de nieuwe gemeenschap zozeer
behoefte heeft, de weg te wijzen naar een rijke en harmonieuze ontplooiing van de
menselijke mogelijkheden, die ten grondslag liggen aan een verrijkt individueel,
gemeenschappelijk en cultureel leven. Wie positief wil samenwerken om de Kerk
in Kongo tegelijk meer universeel en meer Afrikaans te maken vindt in dit werk
vruchtbare inspiratie.
R. De Haes

Vipont, Elfrida, Some Christian Festivals. - Michael Joseph Ltd., London,
(import. Meulenhoff & Co., Amsterdam), 1963, 194 pp., f 9,75.
De opzet van dit boek is curieus. Schr. wil een aantal feestdagen die voor sommigen
werkelijk feestdagen zijn, voor anderen een zekere christelijke oorsprong hebben en
voor velen volkomen zonder betekenis blijven, enigszins in hun oorsprong en
betekenis aanduiden. Zij neemt ‘christelijke’ feestdagen in het algemeen, dus zowel
anglicaanse als katholieke, wesleyaanse en non-conformistische. Het valt op, hoe
accuraat en zorgvuldig schr te werk gegaan is en hoe raak zij de din gen weet te
typeren. Slechts één voorbeeld. Een inleidende beschouwing gaat over de zondag.
Zeer ‘to the point’ spreekt ze over de gedachtenis van de verrijzenis, over de oude
observantie, over de moderne ontspanning. Grappig is ook het hoofdstukje over
‘Grace before meals’, waarin ze de verwondering van
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sommige lezers kan begrijpen, dat zoiets in dit boek is opgenomen, maar van de
andere kant voortreffelijk de dankzegging bij een gemeenschappelijke maaltijd naar
voren brengt, gesteund door Lc. 24, 28-35. Het is een boek, dat treft door zijn
originaliteit en degelijkheid van aanpak.
G.J. Adriaansen

Basset S.J., Bernard, Priest in the Piazza. - Burns and Oates, London,
1963, 112 pp., 12 s. 6 d.
Schr. noemt zijn opstellen heel bescheiden: touchline tribute to a Council. Dit
impliceert dat hij zichzelf beschouwt als een die langs het lijntje naar een wedstrijd
staat te kijken, en voor het vertoonde spel niets dan lof heeft; tegelijkertijd geeft deze
ondertitel ook aan de luchthartigheid waarmede het grote gebeuren werd gevolgd.
Het boekje heeft zijn geheel eigen charme en humor; het doet ons de menselijke kant
van het concilie beter zien, verstaan en waarderen.
W. Peters

Kaelin, Pierre, Pour mieux chanter. Collection ‘Kinnor’. - Editions Fleuras,
Paris, 89 pp.
Een reeks eenvoudige doch zeer nuttige wenken voor allen die hun stemgebreken of
die van anderen op een doelmatige wijze willen verbeteren. De auteur, priester en
koorleider, deelt hier zijn jarenlange ervaring mee om een juiste, sonore, soepele en
expressieve stem te vormen, in dienst van de liturgie en er buiten.
R. De Haes

Hagedorn, Hermann, Vredesapostel in het oerwoud. - La Rivière en
Voorhoeve, Zwolle, 239 pp., geïll.
Wanneer men dit levensverhaal leest van Albert Schweitzer, ontkomt men niet aan
de diepe indruk, die het grote karakter, de onstuimige en ongebroken werkkracht en
de prachtige mensenliefde van deze sterke mens maken. Als predikant een goed
spreker en ernstig denker, als organist begaafd kunstenaar en als medicus een
toegewijde mensenvriend, heeft hij zijn vele talenten niet alleen nuttig gebruikt, maar
tenvolle uitgebuit. Men staat verbaasd als men leest wat deze man, op velerlei gebied,
heeft kunnen presteren. De sterke drijfveer van zijn arbeid is wel geweest zijn grote
mensenliefde en zijn diepste overtuiging, dat iedere mens recht heeft op geluk. Hij
was zelf buitengewoon gelukkig en dankbaar voor de vele voorrechten, die hij als
jonge man heeft ondervonden en het stond bij hem vast, dat hij hiervoor te betalen
had met de inzet van al zijn talenten en energie. Hij heeft dit ook gedaan. Over zijn
edel, menslievend werk vertelt zeer boeiend Hermann Hagedorn in dit boek. Het
gedeelte waarin Schweitzers theologische ideeën worden uiteengezet, is niet het
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sterkste van dit boek. Dit maakt een wat vage indruk. Sterk en boeiend is de
beschrijving van Schweitzers grote activiteiten in het oerwoud, maar ook in de
belangrijkste steden van Europa en Amerika. Dit boek is een treffende hulde aan een
groot man.
C. de Groot

Jaarboek van de Koninklijke Vlaamse Academie voor taal- en letterkunde,
1963, 411 pp., F. 195.
Het Jaarboek 1963 van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde
bevat verslagen van vergaderingen (plenaire en commissies), gelegenheidstoespraken
en een volledig overzicht van de werkzaamheden der Academie tijdens het dienstjaar
1962. Belangstellenden vinden er ook alle reglementen inzake de in het vooruitzicht
gestelde Academische prijsvragen en Fondsprijzen en een lijst van alle
wetenschappelijke werken die, sinds haar oprichting, door de Academie zijn
gepubliceerd. Verkrijgbaar op het Secretariaat der Academie, Koningsstraat 18, Gent.
R.S.

Barrett, William E., The Lilies of the Field. - Heinemann, London, 87 pp.,
10 sh. 6 d.
In dit korte verhaal wordt op simpele wijze verteld hoe de doopsgezinde Homer
Smith er toe kwam om op zijn eentje een kerkje te bouwen voor enkele Duitse zusters
die zich in Amerika vestigden. Het gegeven is weinig omvattend, en de karakters
zijn weinig markant zodat het geheel een vlakke indruk maakt.
W. Peters

Herders Volkslexikon farbig. - Herder-Verlag, Freiburg, 1963, 1024 pp.,
66 kl. pl., 45 pl., geb. D.M. 19.80.
Naar zijn inhoud is dit volkslexikon, erfgenaam van de Kleine Herder, volledig nieuw
bewerkt, op grond van de nieuwste uitgave van de tiendelige Grosse Herder. Hoezeer
de actualiteit tot het laatste moment werd bijgehouden blijkt b.v. uit het feit dat de
pas gekozen paus en zeer recent in de actualiteit gekomen figuren als Kard. Suenens
en Theo Lefèvre niet alleen vermeld, maar zelfs met een foto bedacht werden.
Druktechnisch is het boek een klein wonder. Ondanks een zeer laag gehouden prijs
is de uitgever er in geslaagd zulk een kwaliteit van papier en druk te verwezen-
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lijken, dat naast de 66 buitentekst-kleurbladzijden er talloze, perfect afgewerkte
kleurreprodukties binnen de tekst zelf verspreid liggen. Letter, bladspiegel, band en
presentatie, het getuigt alles van een feilloos vakmanschap.
L. Monden

Yutang, Lin, The Pleasures of a Nonconformist. - Heinemann, London,
1963, 315 pp., 25 s.
De Chinese denker Yutang toont zich een bedreven essayist. Het onderwerp van zijn
opstellen hier bijeengebracht is Chinees denken, Chinees humanisme, Chinees koken,
enz. enz. Maar voor de essayist is wat Chinees is, voornamelijk het uitgangspunt om
te komen tot korte, rake tekeningen van wat algemeen menselijk is. De auteur is niet
alleen een goed schrijver, maar ook een boeiend verteller, en zijn inkt heeft de kleur
van diepe ernst, grote levenswijsheid, en bijgevolg van milde humor. De ruim dertig
opstellen zijn voor wie de innerlijke rust nog kan opbrengen om dit genre literatuur
te savoureren een bron van genot.
W. Peters

Elseviers Atlas van de archeologie der lage landen. door G.D. van der
Heide. - Amsterdam/Brussel, 1963, 224 pp., geïll.
De belangstelling voor de oudste geschiedenis van ons land is de laatste jaren
belangrijk toegenomen. Geleidelijk geeft de Nederlandse bodem allerlei geheimen
prijs; vaak zijn de vondsten zeer verrassend. In dit boekje vertelt Van der Heide
allerlei interessante bijzonderheden over zijn vak van archeoloog; methode van
werken, vondsten, de belangrijkste vindplaatsen, enz. Vele tekeningen en een aantal
goede foto's maken het tot een handig Vade-mecum voor de amateur-archeoloog.
C. de Groot

Pockets
Salamanderreeks
Daum, P.A., Indische mensen in Holland. - Querido, Amsterdam, 1963.
Het is verwonderlijk dat van een schrijver als Daum zo weinig notitie is genomen
door het lezend publiek, dat er ongeveer een kwart eeuw moest verlopen eer er van
sommige zijner werken een nieuwe druk kon verschijnen. Van het hier vermelde
werk dateert de eerste uitgave in boekvorm van 1890, de tweede druk is
bovengenoemde uitgave. Men staat hier werkelijk voor een raadsel. Laat het waar
zijn, dat Daums romans niet ‘diep’ gaan, dat zijn taal wel eens te wensen overlaat zijn werken bewijzen ook overduidelijk, wat Daum onderscheidde van vele andere
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auteurs, nl. de kunst van het vertellen. Hierin neemt Daum een zeer eervolle plaats
in. Zijn schrijftrant is levendig, ongedwongen, los en natuurlijk. Men krijgt waarachtig
niet de indruk dat deze roman reeds in 1888 geschreven is. Het is een goede gedachte
de werken van deze schrijver opnieuw onder de aandacht van het publiek te brengen,
te meer nu het oude genre der ‘Indische mensen’ aan het uitsterven is.
Joh. Heesterbeek

Domisse, Fré, De krankzinnigen. - 5e druk, Quérido, Amsterdam, 1963.
De langzame, geestelijke ineenstorting van een jonge vrouw wordt in dit verhaal
beschreven en hoe deze geesteszieke langzaam en moeilijk na vier lange jaren herstelt
en in de maatschappij kan terugkeren. De wisselende perioden van helderheid,
inzinking, depressie, wanhoop en berusting zijn met veel verve en inzicht
weergegeven. Zo is een wonderlijkboeiend verhaal ontstaan over een ongelukkige
levensperiode, dat de lezer met onverslapte aandacht blijft volgen. Dit zeker niet
alledaags gegeven heeft de schr. weten te verwoorden in een soepele en gave taal.
Joh. Heesterbeek

Heraut-serie. - De Heraut, Nijmegen, f 0,45.
In deze serie, bedoeld om geestelijke onderwerpen theoretisch en praktisch te
behandelen in kort bestek, zijn vier nieuwe deeltjes verschenen, die volkomen passen
in de opzet van de reeks.
ROOY S.J., Jac. de, Onze Vader. - Simpele meditaties met een doorkijk op vele
plaatsen uit de Bijbel.
ROOY S.J., Gewetensvorming. - Verschillende manieren om gewetensonderzoek
te doen, uit: Oude Testament, Psalmen, Evangelie, Jonge Kerk, Liturgie en Mariaal.
Ongetwijfeld voor velen een hulpmiddel.
DELLEPOORT, Dr. J., Zou ik nog priester worden? - Speciale aandacht voor
de ‘late’ roepingen, met concrete aanduiding van wat in Nederland mogelijk is.
ROOY S.J., Jac. de, Gezinsgebed. - Suggesties voor bidden in het gezin. Hier en
daar wat erg vanachter de studeertafel gemaakt.
R.S.
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Boeken ingezonden bij de redactie
Bespreking naar mogelijkheid
Aula-boeken. C.H. WADDINGTON, Evolutie en ethiek. G. BALLY, De
psychoanalyse van S. Freud. G.O. JONES, Van atoom tot heelal. E. POWER,
Het dagelijks leven in de Middeleeuwen. - Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen,
1963.
BELCAMPO, Luchtspiegelingen van Belcampo. - Kosmos, Amsterdam, 1963,
416 pp., f 5.90.
BERG, Prof. Dr. J.H. van den, Leven in meervoud. - C.F. Callenbach, Nijkerk,
1963, 318 pp., f 17.90.
BIEN, P., L.P. Hartley. - Chatto and Windus, London, 1963, 288 pp., 30 S.
BÖLL, Heinrich, Meningen van een clown. - Elsevier, Amsterdam, 1963, 286
pp., f 10.90.
BREZA, T., De Bronzen deur. - Van Loghum Slaterus, Arnhem, 1963, 519
pp., f 18.90.
BROUWER, J., De geschiedenis van Lede. - Heemkundige Kring, Lede, 1963,
702 pp., geïll.
BRUGGEN, Nic van, Jardin des modes. - A. Manteau, Den Haag, 1963, 53
pp., f 4.90.
BULTOT, R., Christianisme et valeurs humaines. La doctrine du mépris
du monde: IV, 1: Pierre Damien. - Nauwelaerts, Leuven, 1963, 144 pp., ing.
Fr. 100.
CHARMOT, S.J., Fr., Deux maîtres, une spiritualité: Ignace de Loyola,
François de Sales. - Editions du Centurion, Paris, 1963, 320 pp., N.F. 15.50.
COUPERUS, L., Old People and the Things that Pass. - Sythoff, Leiden,
1963, 265 pp., f 11.90.
DITTRICH, Dr. Z.R., Het verleden van Oost-Europa. - Van Loghum Slaterus,
Arnhem, 1963, 263 pp., f 8.90.
DOMENACH, J.-M., Politieke propaganda (Sterrenserie, 7). - De Branding,
Antwerpen, 1963, 110 pp., ing. Fr. 75.
DOOLAARD, A. den, De grote verwildering. - Em. Querido, Amsterdam,
1963, 211 pp., f 5.90.
DOORNIK, Dr. N.G.M. van, Het Katholiek geloof in hedendaagse gestalte.
- Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1963, 256 pp., f 1.50 pocket, f 7.90 geb.
DURNEZ, G., Maria Rosseels (Idolen en symbolen, 19). - Lannoo, Tielt, 1963,
144 pp., Fr. 35.
DURNEZ, G., Spoedbericht (Keurreeks, 92). - Davidsfonds, Leuven, 1963,
304 pp., 24 pl., ing. Fr. 94, geb. Fr. 124 (leden: Fr. 47 en 62).
EBNER, F., Notizen, Tagebücher, Lebenserinnerungen. - Kösel Verlag,
München, 1963, 1191 pp., D.M. 54.
Elsevier pockets. Prof. Dr. J. PRESSER, Tachtig-jarige oorlog, 2 dln. Elsevier, Amsterdam, 1963, 384 pp., f 2.90.
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Elsevier pockets over kunst. B. BERENSON, Grote schilders van de
renaissance in Italië, 1963, 191 pp., f 2.90. E. KOREVAAR-HESSELING,
De wereld van het Romaans, 1963, 192 pp., f 2.90. - Elsevier, Amsterdam.
EYCK, E., Auf Deutschlands politischen Forum. - E. Rentsch Verlag,
Zürich-Stuttgart, 1963, 183 pp., geb. D.M. 15.
FOUCAULD, Ch. de, Aantekeningen en brieven gerangschikt door J.F. Six.
- Patmos, Antwerpen, 1963, 220 pp., ing. Fr. 70, geb. Fr. 95.
Gastenboek van Singel 262. - Em. Querido, Amsterdam, 156 pp., f 1.75.
GREUP, R., Het gestoelte der spotters. - Em. Querido, Amsterdam, 1963, 226
pp., f 8.90.
HANDLIN, Oscar, The American People. - Hutchinson of London (imp. J.
Meulenhoff, Amsterdam), 1963, 415 pp., f 19.95.
HEIL, P., Dwarsliggers. - Em. Querido, Amsterdam, 1963, 183 pp., f 8.90.
HEURN, A. en E., En de maan werd als bloed. - Pax, Den Haag, 1963, 398
pp., f 12.90.
HOFFMANN, W., De zilverstad (Gulden Reeks, 517). - Davidsfonds, Leuven,
1963, 254 pp., ing. Fr. 72, geb. Fr. 102 (leden: Fr. 36 en 51).
HOLLANDER-BRONDER, W. Den, Land van zon en wijn. - Kosmos,
Amsterdam, 1963, 182 pp., f 9.75.
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[1964, nummer 5]
De Constitutie over de H. Liturgie
H. Schmidt S.J.
OP 4 december 1563 werd het Concilie van Trente gesloten, dat voor de romeinse
liturgie van kapitaal belang is geweest, niet alleen omdat het een wetenschappelijk
verantwoorde uitgave van de liturgische boeken heeft verordend, maar vooral omdat
het de liturgie heeft aangepast aan de veranderde tijdsomstandigheden van toen. Na
het creatieve enthousiasme van het gotisch tijdperk, gevolgd door een decadentie
van verwildering in de godsdienstige vormen en temidden van de scheuringen in de
éne roomse Kerk van het Westen, moest Trente met vaste hand de liturgische tradities
volgens haar zuiverheid herstellen en in de liturgische vieringen de eenheid en
zekerheid beschermen door strenge wetten van uniformiteit en door de instelling van
een centrale controle over het liturgische leven in de verschillende landen, vooral
waar de Hervorming nieuwe wegen insloeg. Tot in onze dagen bleef de hernieuwing
van Trente van kracht, want nog altijd wordt de romeinse liturgie gevierd volgens
het brevier van 1568, het missaal van 1570 en het pontificaal van 1588, al zijn ook,
zoals in de laatste jaren, aanpassingen en omwerkingen uitgevoerd en toegevoegd.
4 december 1963, dus precies vier eeuwen na Trente, heeft het Tweede Vaticaans
Concilie een uitvoerige Constitutie over de H. Liturgie afgekondigd, welke in de
naaste toekomst een punt zal zetten achter het tijdperk van Trente en een nieuw fris
verjongd liturgisch leven in de romeinse Kerk zal inluiden, wijs en voorzichtig
voortbouwend op de beste liturgische tradities van het verleden maar ook met grote
moed tegemoetkomend aan de nieuwe eisen van het moderne technische tijdperk.
Het Vaticaans Concilie heeft dit niet gedaan uit esthetisme of archeologisme, ook
niet uit zucht naar nieuwigheden om wille van het nieuwe, om volgens de mode van
vandaag aloude vormen een modern uiterlijk te geven. Neen, het Concilie moest dit
eindelijk doen, omdat de Kerk in haar diepste wezen pastoraal is en dus ook het
moderne tijdperk moet aanspreken in zijn taal en volgens zijn eisen.
Meer dan ooit is de Kerk zich in de laatste jaren ervan bewust geworden, dat zij
dreigde te verworden tot een verouderde instelling, waarin de moderne mens zich
niet meer of nauwelijks thuis voelt. Door de techniek zijn in deze eeuw mogelijkheden
en eisen geschapen, waar-
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van nog geen honderd jaar geleden niemand had kunnen dromen. Door het prachtige
missiewerk van onze voorvaderen bestaan nu in Azië, Afrika, Amerika en Oceanië
talloze jonge Kerken, die zelfbewust worden en na de dekolonisatie ook recht opeisen
voor de geestelijke waarden en oude culturen van haar volkeren, al werden deze ook
door europese missionarissen vanwege een verklaarbaar europees suprematie-gevoel
barbaars, heidens en zelfs duivels genoemd. Maar ook in het oude Europa met zijn
verfijnd schoolwezen, zijn sociale opvoeding van het volk, zijn communicatiemiddelen
van pers, film, radio, televisie, zijn wetenschappen en industrieën, zijn verkeer en
toerisme, moet de Kerk verstandig maar zonder aarzelen en snel haar liturgische
vieringen zo veranderen, dat haar niet de rug wordt toegekeerd door het volk, gelijk
in niet weinig streken al gebeurd is. In deze eeuw heeft de Kerk de grootste verdienste
voor de moderne ontwikkeling van het christenvolk: zij heeft de leken mondig
gemaakt van kleuterschool tot universiteit. Daarom kan zij niet blijven vasthouden
aan een liturgie, die in haar vormgeving niet hedendaags volks is, daarom moet zij
in haar liturgie een ruime kans geven aan alle culturen, daarom kan zij de leken, wier
mond zij zelf geopend heeft, niet het zwijgen opleggen in de liturgische vieringen
door te blijven doorgaan met het spreken van een onverstaanbare taal en door te
blijven vasthouden aan gecompliceerde ceremonies en ouderwetse gebruiken, welke
ondanks alle gedane moeite toch vreemd en onbegrijpelijk blijven voor de doorsnee
mens van nu. De pas afgekondigde Constitutie over de H. Liturgie moest daarom
omwille van het hogere christelijke welzijn van de hedendaagse mensheid in haar
noodzakelijke centralisatie een doorbraak openen naar decentralisatie, in de vereiste
uniformiteit pluriformiteit toestaan, in haar onontbeerlijke klerikalisme een bres slaan
voor een brede toegang voor het gelovige volk, voor wie dit alles toch uiteindelijk
bedoeld is. Inderdaad, deze Constitutie is groots van opzet, gedurfd en zit vol
toekomstmuziek, want zij is niet klein en flauw gehouden door die slechte raadgevers
die angst, vrees of panische voorzichtigheid worden genoemd.
Karakteristiek is in deze Constitutie de opening naar het volk. Daarom heeft zij de
Concilievaders onmiddellijk aangesproken, want zij kwamen naar Rome met één
bezorgdheid: hoe behouden wij voor Christus het goede eenvoudige volk, dat in het
verleden altijd de grote basis van de Kerk is geweest en nu in massa de Kerk verlaat.
Onmiddellijk na de zakelijke inleiding spreekt de Constitutie over het volk Gods,
gelijk trouwens de romeinse Liturgie overal doet in
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haar gebeden: populus, plebs sancta, gens tua, familia, filii. Omdat God wil, dat alle
mensen het heil ontvangen, heeft Hij zijn Zoon gezonden, om aan de armen goed
nieuws (het evangelie) te verkondigen en de zondaars te genezen (art. 5). Daarom
ontving Christus van de H. Ignatius van Antiochië de naam: geneesheer van lichaam
en ziel (medicus carnalis et spiritualis). Is Christus werkelijk de Verlosser van alle
mensen, dan moet de christelijke eredienst ook ten volle voor alle mensen zijn, vooral
voor de armen en eenvoudigen. Onmiddellijk wordt in de Constitutie deze conclusie
uitdrukkelijk getrokken: de zielenherders moeten er voor zorgen, dat de gelovigen,
wetend wat ze doen, actief en met vrucht aan de liturgie kunnen deelnemen (art. 11).
Het is onbegrijpelijk, dat in 1963 een prelaat zich nog ernstige zorgen heeft gemaakt,
dat door de benadrukking van het volksaandeel in de Liturgie het heilige aan de
vulgariteit van het volk wordt overgeleverd. Het doet denken aan de tijd van Pius X,
toen naar aanleiding van de Communie-decreten dergelijke uitingen van angstige
bezorgdheid ook gehoord werden. Zeker, ook in deze Constitutie wordt de liturgie
veilig gesteld tegen willekeur en vrijbuiterij: buiten Paus en bisschoppen mag
niemand, ook al is hij priester, op eigen gezag iets in de liturgie toevoegen, weglaten
of veranderen (art. 22). Maar deze eerbiedige zorg voor het heilige mag nooit zo
overdreven worden, dat het als het ware buiten het bereik van het volk wordt
gehouden. Het zou lijken op de overdreven zorg van een dame, die haar paarlen en
diamanten veilig in de safe van een bank opsluit, omdat zij ze niet durft dragen uit
angst voor dieven en vanwege de kans ze te verliezen.
Waarom moet de Kerk haar liturgie geheel en al openstellen voor het volk? Is het
niet voldoende, zoals in vroeger dagen wel gehoord werd, dat de priesters in naam
van het volk en voor het volk de heilige geheimen voltrekken, terwijl het volk op
eerbiedige afstand wordt gehouden en in ingetogen stilte toeziet en in zichzelf bidt,
met daarbij een speciale vermaning aan de vrouwen op gezag van Sint Paulus: de
vrouw moet zwijgen in de Kerk? Aan een dergelijke opvatting heeft de Constitutie
een einde gemaakt. Met nadruk verklaart zij, dat het de vurigste wens is van Moeder
Kerk, dat alle gelovigen zonder uitzondering gebracht worden tot die volledige,
bewuste en actieve deelname aan de liturgische vieringen, welke geëist wordt door
de natuur van de liturgie zelf en waarop het christelijk volk krachtens het doopsel
recht heeft en waartoe het verplicht is; want volgens de H. Schrift is het een
uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, Gods eigen volk
(art. 14). Iedere gelovige moet het weten, dat hij heilige rechten en daaruit
voortvloeiende plichten heeft en dus, mocht
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dat noodzakelijk zijn, eisen kan stellen aan zijn geestelijke leiders. En omdat de Kerk
de rechten en eisen van de leken moet respecteren, geeft de Constitutie bijzondere
richtlijnen aan de clerus, opdat deze bij de voltrekking van de liturgische functies
nooit het volk uit het oog verliest maar zich bewust is, dat hij temidden van het volk
staat om als voorganger, voorbidder en voorzanger de gelovigen meehandelend,
meebiddend en meezingend op te voeren tot God (art. 14-19). Omdat zowel van de
kant van de clerus als van het volk de ware liturgische geest niet zo was als het zijn
moest, ontstond een slappe vroomheid zonder ruggegraat, welke zich in
bijkomstigheden verloor. En als de Kerk nu overgaat tot belangrijke liturgische
veranderingen in de viering van de Eucharistie en de toediening der sacramenten,
dan gebeurt dit, omdat de liturgie de eerste en de onmisbare bron is van de echt
christelijke geest. Voor alle gelovigen moet deze bron toegankelijk gemaakt worden
door het aanleggen van nieuwe, goed begaanbare wegen, door het slaan van bruggen
over ravijnen, door het boren van tunnels in bergen, door het opruimen van obstakels,
door het afbreken van heilige huisjes, ja zelfs door het opofferen van mooie plekjes,
zo deze het klare uitzicht belemmeren (art. 14).
Zo dikwijls wordt de noodzaak van de volksdeelname aan de liturgie in de Constitutie
herhaald, dat zij er het refrein van genoemd moet worden als ‘bid voor ons’, ‘verlos
ons Heer’, ‘wij bidden U verhoor ons’ in een litanie. In het hoofdstuk over de
Eucharistie gaat de Constitutie zelfs zover, dat zij spreekt over ‘volksmis’, alsof niet
iedere Mis volks is! Op het ogenblik moet zo gesproken worden, al zal het nageslacht
eens, laten wij hopen spoedig, deze manier van spreken afkeuren. Waarom gebruikt
de Constitutie dan het woord ‘volksmis’? Om de eenvoudige reden, dat zij de lezer
wil verrassen en dat zij iets zo opvallends wil zeggen, dat men zich verwondert en
misschien zelfs in verzet komt. Kort gezegd komt het hier op neer. Eerlijk wordt
toegegeven, dat de gezongen Mis in haar tegenwoordige vorm zo weinig volks is,
dat zelfs goede eenvoudige gelovigen er een hekel aan hebben. Oprecht wordt erkend,
dat de gelezen Mis in haar tegenwoordige vorm de belangen van het volk zo slecht
verzorgt, dat volgens een verspreide opvatting de misdienaar als
volksvertegenwoordiger wordt gezien. Ook is nu het inzicht gerijpt - en dat is heel
belangrijk - dat de gelezen Mis, indien zij door de priester gecelebreerd moet blijven
worden volgens de gangbare rubrieken, nooit kan worden tot een liturgisch en
cultureel verantwoorde volksvergadering doordat men de gelovigen met handleidingen
(volksmissaals) uit de nood helpt, doordat men
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commentatoren toestaat, die uitleggen en overnemen wat uit zich zelf zou moeten
spreken en op directe wijze tot de aanwezigen moest doordringen, doordat men over
en langs het priesterlijk celebreren heen een volks gestructureerde celebratie laat
verlopen, welke ondanks alle goede bedoelingen tenslotte toch de eenheid van
handelen verstoort en het pristerlijk gebeuren aan het altaar uiterlijk tot iets van
tweede rang maakt en op een afstand van ongenaakbaarheid houdt. De priester aan
het altaar is op sacramentele wijze Christus zelf, die tussen de hemelse Vader en het
volk Gods als enige Middelaar is gesteld, maar zijn middelaarschap is door historisch
gegroeide gewoontes zo misvormd, dat het zelfs niet meer direct en persoonlijk mag
bemiddelen, met het gevolg, dat men zijn toevlucht nam tot pseudo-middelaars en
surrogaat-middelen. Aan deze situatie komt nu een einde, want de Constitutie geeft
richtlijnen en opdrachten om een zodanige volksmis te componeren, dat met behoud
van de structurele eenheid de volksdeelname organisch zo in de viering wordt
opgenomen, dat op doorzichtige wijze zonder complicaties alles harmonisch verloopt
rondom het éne altaar en de éne leerstoel.
Waar dus het eerbiedwaardige latijn een barrière is geworden tussen clerus en
volk, moet het verdwijnen, want de kerk is geen latijnse school maar een volkshuis
(domus populi), waarin God zelf tot zijn volk spreekt en het volk zijn God antwoordt
in alle talen van de wereld: God immers is een wonder van talen: hij spreekt en hij
verstaat ieder geluid en elke tongval. Hij heeft het ter lering en ter navolging
gedemonstreerd met Pinksteren, toen alle volkeren in hun eigen taal de Apostelen
hoorden spreken, nadat zij in het cenakel tongen van vuur ontvangen hadden. De
Constitutie is teruggekeerd tot de normale verhoudingen van de jonge Kerk, toen
zonder aarzelen en vanzelfsprekend de eerste geloofsverkondigers de talen van het
volk in de christelijke eredienst toelieten, gelijk nu nog de aloude liturgieën van Oost
en West bewijzen. Al wordt ongetwijfeld iets schoons en cultureels prijsgegeven,
toch moet de Kerk deze weg opgaan vooral in de uitgestrekte wereld buiten het oude
Europa, waar het latijn geen aanknopingspunten vindt in de eigen oude culturen en
dus als vreemde import gevoeld wordt. Opnieuw is de Kerk zich van haar wereldwijde
zending bewust geworden door zich los te maken van een zeer dierbare traditie,
welke een beletsel is geworden. Voor velen is dit pijnlijk, voor sommigen misschien
onbegrijpelijk. Het is de Geest van kracht en sterkte geweest, die de Concilievaders
geïnspireerd heeft een reeds lang bestaand probleem tegelijk met omzichtigheid en
moed tot een oplossing te brengen.
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Zonder muziek kan ook de eredienst niet tot volle ontplooiing komen. Een feest is
geen feest als er geen muziek is. Ook in de moderne cultuur bloeit de volkszang op
een nieuwe oorspronkelijke wijze. Zeker, er is veel kaf onder het koren van de
moderne muziek, maar dit is niet uitzonderlijk, want hetzelfde moet gezegd worden
van de muziek uit het verleden. Helaas bestaat bijna allerwegen een malaise van de
volkszang in de kerken. Het is zelfs zover gekomen, dat een man die zich zelf
respecteert, niet zingt in de kerk; hij geneert zich en komt instinctmatig tot verzet,
als hij er toe aangespoord wordt; wel zal hij zingen en graag, als hij tot een koor
behoort, maar dat is een andere zaak.
Dat in vele kerken geen zingend volk meer gehoord wordt, heeft vele oorzaken.
Vooreerst is er opnieuw de moeilijkheid van de latijnse taal, welke in de liturgische
zang bijzonder voelbaar is. In de christelijke eredienst heeft het Woord Gods een
primaat. De Constitutie herhaalt dit telkens opnieuw. Bij de viering van de Liturgie
is de H. Schrift van de grootste betekenis. Daaruit worden immers de lecties
voorgelezen en de psalmen gezongen; uit haar inspiratie en geest zijn de smeekbeden,
de oraties en de liturgische gezangen voortgekomen (art. 24). In de liturgie spreekt
God tot zijn volk en Christus verkondigt er nog steeds zijn blijde boodschap; het
volk van zijn kant geeft God antwoord door gezangen en door gebed (art. 33). Door
het lezen van ‘wat tot onze lering werd opgetekend’ (Rom. 15, 4) maar ook door het
bidden of zingen of handelen wordt het geloof van de deelnemers gevoed en worden
hun geesten op God gericht en aangezet om Hem een geestelijke eredienst te brengen
en zijn genade overvloediger te ontvangen (art. 33). In de liturgie zijn ritus en woord
nauw met elkander verbonden (art. 35). Alles moet gedaan worden om het Woord
Gods zo krachtig mogelijk tot in de zielen te laten doordringen. Daartoe gebruikt de
Kerk vele middelen. Nooit mag geduld worden, dat in de liturgie het Woord Gods
ook maar iets van zijn werkkracht verliest. Daarom moet gezorgd worden voor de
verstaanbaarheid van het Woord: wordt het verkondigd, gebeden en gezongen in een
taal welke het volk niet verstaat, dan is dat een verkrachting. Dat het volk tegelijk
in vertaling uit een handboek leest wat publiek en plechtig in het latijn wordt
verkondigd, gebeden en gezongen, is een hulpmiddel, dat ondanks zijn nut toch een
gebrekkige noodoplossing genoemd moet worden. In de liturgie moet het levende
Woord Gods, zoals het gesproken of gezongen wordt, direct en onmiddellijk inwerken
op de toehoorders, zonder dat deze voor het verstaan genoodzaakt zijn hun toevlucht
te nemen tot tolken. Heeft het Woord Gods weerklank gevonden in de gelovigen,
dan moeten deze zich uiten in het uitzeggen en
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uitzingen van door het Woord Gods geïnspireerde antwoorden. Worden in een
vreemde taal geformuleerde antwoorden in de mond der gelovigen gelegd, dan wordt
het effect gemist. Omdat het volk niet verstaat, luistert het niet en zwijgt om op eigen
gelegenheid uit boeken of in zichzelf gekeerd of door commentatoren geholpen nog
iets van zijn eredienst terecht te brengen. Zo is het sprekende en zingende volk tot
een stom volk geworden. Zo is de plechtige verkondiging van het Woord Gods tot
een lege formaliteit geworden, hoe plechtig dan ook uitgevoerd. Een levende liturgie
is niet mogelijk, als zij niet de bijzondere kracht aanvaardt van het levende woord,
van de directe toespraak, van de vitale dialoog, van het onmiddellijk contact tussen
clerus en volk. In het onderwijs, ook op universiteiten, is het onmiddellijk aanhoren
van de lessen veel meer efficient dan het lezen van een handboek of het aanhoren
van een repetitor. Bij een radio- of televisie-uitzending valt onmiddellijk de spannende
aandacht weg, als een commentator de woorden van de spreker moet vertalen.
Hetzelfde ziet men in de kerken: de stomme aanwezigheid der gelovigen is het meest
tastbare bewijs van de malaise t.o.v. de behandeling van het Woord Gods.
Vanwege het geheel eigen primaat van het Woord Gods in de liturgie mag de
muziek als regel slechts een dienende functie uitoefenen. ‘Als regel’, want bij
sommige delen kan de muziek als zodanig, zelfs zonder woord, toegelaten worden,
b.v. als begeleiding van een handeling, zoals de offergang, het langdurig
communiceren der gelovigen, of als voor- en naspel van een dienst. Maar de geheel
eigen liturgische functie van de zang in de liturgie is het onderstrepen van het Woord
Gods opdat het in al zijn schoonheid verklankt wordt en een onweerstaanbare
aantrekkelijkheid ontvangt. Alleen de muziek is in staat de kracht van het Woord
Gods tot volle uitdrukking te laten komen. Zonder zang en muziekinstrumenten kan
de mens zich de hemel niet voorstellen. Spreekt een mens goed, dan is zijn
welsprekendheid welluidend en wordt zangerig, melodisch, muzikaal. Brengt het
Woord de mens in vervoering, dan gaat hij vanzelf over tot zingen; daarom zingt de
diaken het Evangelie, daarom zingt de celebrant de Praefatie. Wil een gehele gemeente
zich plechtig en feestelijk uiten, dan is een spreekkoor niet voldoende maar moet
gezongen worden. De muziek is niet slechts een mooie toevoeging aan de liturgische
viering, neen, zij is een noodzakelijk of integrerend bestanddeel van de plechtige
liturgie, omdat immers de zang het meest intiem verbonden is met het Woord (art.
112). Omdat de liturgie altijd een handeling van de gemeenschap is, kan zij niet
buiten de muziek, want deze bindt de gemeenschap en voert haar op tot één groot
gemeenschappelijk uitjubelen van haar lof, dank,
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smeking, verzoening. Het gebeurt volgens de inwendige structuur van de
gemeenschap: zingt een solist, dan moet de gemeente zingend antwoorden of
acclameren; zingt een koor, dan ondersteunt het de gemeenschappelijke zang of gaat
het voor; een koor kan slechts alleen zingen, als het een handeling van de gelovigen
moet begeleiden. Willen solist, koor of gemeente zelfstandig zingen in de liturgische
viering, dan wordt de eenheid verstoord en ontstaat de malaise die uit ervaring bekend
is. Doordat het koor zich heeft opgewekt tot een zelfstandige eenheid, zowel door
zijn roofbouw op het terrein van het volk als door zijn voor beroepsmensen bedoelde
repertoire, is de muziek tot ordeverstoorder in de liturgie geworden.
Als de Constitutie omschrijft, waarin de meest edele vorm van de liturgische
handeling bestaat, zegt zij, dat deze gevonden wordt, wanneer de eredienst plechtig
met zang wordt gevierd, liturgische assistenten (b.v. diaken, subdiaken) meewerken
en het volk actief deelneemt (art. 113). De Constitutie gebruikt het woord ‘nobilis’,
dat aan adel doet denken. Welnu de adel van de liturgie ligt op de allereerste plaats
in de deelname van het volk, want dit is tot de goddelijke adelstand verheven: genus
electum, regale sacerdotium, gens sancta, populus adquisitionis. Heeft men een
prachtige muziekmis, waarin elke deelname aan het volk verboden is, dan heeft men
adel die aan lager wal is geraakt. Klinkt dit overdreven, dat men dan muziekmissen
bezoekt als gelovige en niet als muziekliefhebber: wie wordt dan niet geshockeerd
door deze uiterlijke praal zonder ziel; wat betekent in deze concert-atmosfeer nog
de openbare eredienst van het mystieke Lichaam van Christus, d.w.z. van het Hoofd
en van al zijn leden? Omdat niet zelden vakmensen om den brode deze muziekmissen
uitvoeren, wordt het vaak een bedrijf, dat zelfs niets met esthetica te maken heeft.
Opvallend is daarom, maar zeer begrijpelijk, dat de Constitutie in het hoofdstuk over
de gewijde muziek, dat uit 10 artikelen bestaat, zes maal uitdrukkelijk spreekt over
de actieve deelname van het volk.
Een zeer grote vooruitgang is gemaakt, dat nu ook de religieuze volkszang in de
liturgische functies officieel is toegelaten (art. 118), zodat nu een volledig liturgische
volksmis gecomponeerd kan worden, waarin ook de stemmen der gelovigen kunnen
weerklinken zonder remmingen vanuit a-liturgische rubrieken. Kerkmusici, die zich
hun liturgische roeping bewust zijn, wordt nu de kans van hun leven geboden om
naast het gregoriaans en er door geïnspireerd een religieuze volkszang te scheppen,
welke liturgie-waardig is. Zeer veel valt op dit gebied te wensen, want het zou een
ramp zijn, indien wat nu onder de naam van religieuze volkszang bekend is, zo maar
kritiekloos
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de liturgie werd binnengehaald, alsof er in het liturgische repertoire zelf al niet genoeg
aan minderwaardigs bestaat vooral op het gebied van de zgn. muziekmissen. Wat de
toestand van de kerkmuziek betreft, zouden noten van triomfalisme wel heel vals
klinken. Daarom wordt ontzaglijk veel van de kerkmusici verwacht, nu zij niet meer
gedwongen zijn zich eindeloos te repeteren op een gebied dat allang uitgeput is. Alle
kansen hebben zij nu op het te lang verwaarloosde terrein van de religieuze volkszang.
Zeker, grote problemen zullen zij moeten oplossen, nu de volkstaal wordt toegestaan,
problemen waarover men niet licht mag denken. Alleen door een open loyale
medewerking van vakkundige kerkmusici zal het mogelijk zijn in de eredienst weer
een zingend kerkvolk te horen, niet in enkele modelparochies maar allerwege.
Tussen kerkgebouw en woning ligt een band. In beide looft de gelovige de Heer,
bidt hij om bijstand en werkt hij aan zijn heiliging. In iedere christelijke woning moet
een plaats voor de eredienst gereserveerd zijn, al is het maar een beeld of een bidstoel,
en moet wat ruimte gereserveerd zijn voor een ‘bibliotheca sacra’, hoe bescheiden
dan ook. Vanuit de kerk komt de priester naar de woningen van het volk als de
bedienaar van de liturgie, vooral voor de sacramenten der zieken en voor de huiszegen
in de Paastijd. In vele christelijke gezinnen bestaan nog mooie gewoontes, zoals het
bidden voor en na tafel, het bekruisen van het brood, het zegenen van de kinderen
voor het naar bed gaan. De Constitutie heeft opdracht gegeven voor deze gelegenheden
liturgische formulieren samen te stellen, welke door de leken, mannen en vrouwen,
gebruikt kunnen worden b.v. bij de zo net genoemde gelegenheden (art. 79). Het is
een verrassende uitbreiding van de familie-liturgie, welke als uitgangspunt heeft de
viering van het sacrament van het huwelijk, waarvan man en vrouw zelf de bedienaren
zijn. Het behoeft niet uitgewerkt te worden, dat in deze tijd van ontkerstening van
het gezinsleven deze leken-sacramentalia tijdeigen zijn.
Het voortdurend benadrukken van de binding ‘liturgie en volk’ in de Constitutie kan
alleen begrepen en gewaardeerd worden, indien men weet wat liturgie is. Daarom
gaat aan de concrete bepalingen en toepassingen een leerstellig gedeelte vooraf,
waarin het Concilie, het hoogste gezag in de Kerk, verkondigt wat onder liturgie
verstaan moet worden. Aan deze leer zal in de naast toekomst de grootste aandacht
besteed moeten worden. Nog zeer velen, zowel onder clerus als volk, weten niet wat
liturgie is of hebben er een verkeerd begrip van, zodat zij onmogelijk de komende
veranderingen en aanpassingen zullen kun-
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nen begrijpen, waarderen en van harte aanvaarden. Zoals iedere geestelijke vorming
is ook de liturgische vorming een zeer lange weg en een delicaat werk, omdat men
te doen heeft met vastingewortelde opvattingen en gewoontes en met een vroomheid,
waaraan de liturgie niet te pas komt. En toch is de liturgische spiritualiteit een schat,
welke de Kerk door alle eeuwen heen zorgvuldig bewaard heeft en tot in onze dagen
overgeleverd. De liturgische vroomheid is volstrekt geen nieuwigheid, zij is zo oud
als de Kerk zelf; gebrek aan liturgische zin is eerst later in het westen ontstaan en
volstrekt niet een erfenis van de Apostelen en eerste christenen.
In het leerstellig gedeelte van de Constitutie wordt ons het verlossingsgeheim
ontvouwd, niet op abstracte wijze in categorieën en formules, maar volgens zijn
meest concrete en echt sprankelende vitaliteit. Christus heeft ons een leven gebracht,
waarin natuurlijk een leer steekt, want Hij is het Goddelijk Woord, een leven dat
zich in de tijd of geschiedenis van de wereldschepping voltrekt, want Hij is het
mensgeworden Woord. In het verlossingsgeheim worden 4 etappes onderscheiden:
1. God de Vader kondigt de verlossing van alle mensen aan en zendt daarvoor
naar de aarde zijn enige Zoon, Jesus Christus (art. 5).
2. Het mensgeworden Woord voltrekt de verlossing van het mensdom door het
Paasmysterie: zijn zalig lijden, zijn verrijzen uit de doden en zijn glorievolle
hemelvaart. Uit de zijde van de aan het Kruis ontslapen Christus is het
wonderbare geheim (mirabile sacramentum) van de gehele Kerk ontstaan (art.
5).
3. De Kerk zet het verlossingsgeheim van Christus voort op alle plaatsen en in
alle tijden, niet alleen door het evangelie te verkondigen maar ook door het
verkondigde heil werkelijkheid te maken door offer en sacrament (art. 6).
4. Deze aardse Kerk is niet voltooid maar op pelgrimstocht naar de hemelse Kerk,
waarvan zij een voorafbeelding is en een voorsmaak (art. 8).

En nu komt de grote conclusie: dit verlossingswerk is een grote eredienst aan God,
een liturgie. ‘In Christus is de volledige vereffening voor onze verzoening geschied
en aan ons de volheid van de goddelijke eredienst geschonken’ zegt een der oudste
teksten van de romeinse liturgie (art. 5). Deze eredienst van Christus voltrekt nu de
Kerk door de viering van het offer en van de sacramenten, waaromheen heel het
liturgisch leven draait. In het doopsel uit de zonden verlost en tot kinderen Gods
aangenomen, roepen wij onmiddellijk: ‘Abba, Vader’ en worden zo de ware
aanbidders die de Vader zoekt. Op de Pinksterdag
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waarop de Kerk aan de wereld verscheen, loofden allen de Heer. Sindsdien komt de
Kerk zonder ophouden bijeen voor de viering van het Paasmysterie: zij verkondigt
de glorie van de Heer, zij viert de Eucharistie, zij brengt altijd dank aan God voor
zijn onuitsprekelijke gave. Heel het christelijk leven is een opgang tot de Vader langs
de weg die Jesus Christus is, en door de kracht van de Heilige Geest: het is een
heerlijkheid, die alle pelgrims verheerlijken tot lof van de allerheiligste
Drievuldigheid. En op deze tocht naar het Beloofde Land zien wij op naar de heilige
stad Jerusalem, waar Christus is gezeten aan Gods rechterzijde als bedienaar van het
heiligdom en van de ware tabernakel. Reeds nu zingen wij met de hemelse heerscharen
Christus het loflied van zijn heerlijkheid mede toe en wij eren de gedachtenis van
de Heiligen, hopend op erfdeel en gemeenschap met hen (art. 8). In deze heerlijkheid
van Christus ontmoeten wij ook Maria en vereren Haar, de zalige Godsmoeder, die
door een onverbreekbare band met het verlossingswerk verbonden is, in wie wij de
meest schitterende vrucht van de verlossing bewonderen en prijzen, in wie wij als
in een allerreinst beeld met vreugde vooruitschouwen wat wij zelf geheel en al wensen
en hopen te zijn (art. 103).
Zo serieus is de menswording Gods, het God-met-ons, en daarin ons kindschap
Gods, het wij-met-God, dat in ons mensenleven Christus altijd intiem, tastbaar en
zichtbaar aanwezig is. Deze werkelijke tegenwoordigheid van Christus doorleven
wij in de liturgie; zij is het meest kostbare, wat ons de liturgie te schenken heeft.
Omdat in de Liturgie de tegenwoordigheid van Christus volledig en allesomvattend
is, is de liturgie voor elke gelovige onontbeerlijk, zodat het christelijk leven wel moet
verschrompelen, als de liturgie verwaarloosd wordt. Wat de Constitutie over deze
tegenwoordigheid van Christus zegt, is o.i. niet alleen het kernpunt maar ook de
hoogste heerlijkheid van geheel de liturgische spiritualiteit. Wat hierover geleerd
wordt, kan alleen ten volle begrepen worden als het ervaren wordt, want hier raken
wij wat ik zou willen noemen de liturgische gemeenschapsmystiek van de Kerk.
Om het grote verlossingswerk te voltrekken is Christus altijd in de liturgische
vieringen aanwezig. Hij is in persoon aanwezig (praesens adest) in het offer van de
Mis zowel in de priesterlijke bedienaar als ook en vooral onder de eucharistische
gedaanten. Hij is persoonlijk met zijn kracht aanwezig in de sacramenten zodat, als
iemand doopt, Christus zelf doopt. Hij is persoonlijk als Woord aanwezig, want Hij
zelf spreekt, als de H. Schrift in de kerk gelezen wordt. Persoonlijk is hij tenslotte
aanwezig, als de Kerk bidt en zingt, want Hij zelf heeft toch beloofd: ‘waar twee of
drie verzameld zijn in mijn naam, ben ik in hun
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midden’ (art. 7). Paulus VI gaat deze levensechte Christustegenwoordigheid zo ter
harte, dat hij er voortdurend over spreekt en heel uitdrukkelijk bij de opening van de
tweede zittingsperiode van het Concilie. In onze kerken straalt Christus als
Pantokrator. In de viering van de Liturgie verschijnt Christus in zijn geweldige grootte
als een meester met koninklijke majesteit om de in de basiliek verzamelde menigte
te leiden en te zegenen.
Wie dit geheim begrepen heeft, verwondert zich dan ook niet over wat de
Constitutie in de conclusie van haar leer verkondigt: de liturgie is het hoogtepunt,
waarnaar de Kerk in al haar handelen streeft, en tevens de bron, waaruit zij al haar
kracht put. Want de apostolische werken zijn hierop gericht, dat allen die door het
geloof en het doopsel kinderen Gods zijn geworden, tezamen komen, midden in de
Kerk God prijzen, deelnemen aan het Offer en de maaltijd des Heren nuttigen (art.
10). Deze passage uit de Constitutie heeft Paulus VI met nadruk aangehaald in zijn
sluitingstoespraak van de tweede zittingsperiode van het Concilie, nadat de Constitutie
plechtig was goedgekeurd.
Het zal duidelijk zijn, dat het liturgisch leven enkel waarde heeft, wanneer het
door deze spiritualiteit gedragen wordt. Maakt men de praktische bepalingen en
voorschriften van de Constitutie los van deze theologische leer, dan raakt men
verloren. Het is mogelijk, dat eenvoudige gelovigen uit clerus en volk geschokt zullen
worden, wanneer na enkele jaren de grote liturgiehervorming wordt aangeboden.
Daarom is het noodzakelijk, dat in deze tussentijd zonder onderbreking de gelovigen
uit clerus en volk onderwezen worden, opdat zij steeds beter gaan begrijpen, wat de
liturgie werkelijk is volgens de geest van de Kerk, zoals deze voor het eerst door een
Concilie tot uitdrukking is gebracht. Het feit, dat het tweede Vaticaans Concilie zo
uitvoerig over de liturgie gesproken heeft, is tegelijk een waarschuwing en aanmaning.
Omdat het liturgisch leven in de Kerk van het Westen verre van volmaakt is, was
een conciliaire Constitutie dringend noodzakelijk.
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De Ver. Staten en de Sowjetunie
1933 en 1963
Handel en het Verre Oosten
Paul Ruys S.J.
OP 19 november 1963, de dertigste verjaardag van het herstel der diplomatieke
betrekkingen tussen de Verenigde Staten en Rusland, stuurde Chroesjtsjow een
boodschap aan de feestvierende National Council of American-Soviet Friendschip
te New York. Daarin wees de Sowjet-Premier op de mogelijkheden van zakelijke
samenwerking en van vriendschappelijke betrekkingen welke aan landen met
verschillende maatschappelijke systemen geboden worden. Nu de eerste maatregelen
om een ontspanning te bewerken genomen zijn, merkte hij verder op, is het bijzonder
belangrijk dat de Verenigde Staten en de Sowjetunie hun krachten zouden
samenspannen om de internationale atmosfeer te ontladen en de hangende geschillen
op vreedzame wijze te regelen. Een paar dagen vroeger had Chroesjtsjow een bewijs
van zijn goede wil gegeven: de Amerikaanse professor Frederic C. Barghoorn, onder
beschuldiging van spionage aangehouden, was na een persoonlijke interventie van
President Kennedy in vrijheid gesteld. Het Barghoorn-incident voegde een pikante
noot toe aan een verjaardag die anders onopgemerkt zou zijn voorbijgegaan.
Door de huidige krachtsverschuivingen in de internationale politiek en economische
verhoudingen krijgen de erkenning van de Sowjetunie door de Verenigde Staten en
het herstel van de diplomatieke betrekkingen tussen de twee landen in 1933 een
nieuw reliëf. De recente afspraken tussen de Verenigde Staten en de Sowjetunie,
waarvan het kernstopakkoord de belangrijkste is, betekenen in wezen dat de twee
grootmogendheden erkennen dat zij beide een gemeenschappelijk belang hebben bij
het behoud van een bepaalde orde in de wereld. Het besef van die
belangengemeenschap werd bevorderd door twee dingen: 1. de gebeurtenissen in
Oost-Azië en meer nog de betekenis welke deze kunnen hebben in de min of meer
verwijderde toekomst; 2. de mutatie die de economische en commerciële betrekkingen
op dit ogenblik ondergaan, wat met de jaren zwaar kan gaan wegen op het
welvaartspeil van het Russische en Amerikaanse volk. Het prestige van hun macht
en de aantrekkingskracht van hun ideologie worden voor een niet onaanzienlijk deel
bepaald door het ritme van hun economische groei, door de materiële welstand van
de bevolking en door de normale loop van hun handelsbetrekkingen met de
buitenwereld. Het succes van de Euro-
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markt en de relaties die zij wint in de wereld, stellen de Sowjetunie en de Verenigde
Staten voor gelijksoortige, zo niet identieke, problemen. Moskou en Washington zijn
bezig hun stellingen te herwaarderen. Deze operatie heeft een politieke en
economische inhoud, waarvan de tendentie door de gebeurtenissen van de jaren
1930-1933 in een verhelderend perspectief kan worden geplaatst.

Langdurige breuk tussen Rusland en Amerika
In de zomer van 1918 had de Amerikaanse ambassadeur, David R. Francis, Rusland
verlaten langs de achterpoort die door Britse troepen te Archangelsk opengehouden
was. Zijn vertrek maakte een einde aan een lange periode van ononderbroken normale
diplomatieke betrekkingen tussen de Verenigde Staten en Rusland. Deze hadden een
aanvang genomen in de troebele tijden van de Napoleontische oorlogen, toen John
Quincy Adams in 1809 gevolmachtigd minister werd bij Tsaar Alexander I. De
troonsafstand van Nicolaas II in maart 1917 bracht geen breuk met zich mee.
Integendeel, het Voorlopig Bewind van Kerensky, dat zich uitsprak voor
democratische instellingen en voor een vernieuwde oorlogsinspanning, kreeg nog
meer politieke steun en financiële hulp van de kant der Verenigde Staten. Maar de
onmenselijkheid van de bolsjewistische revolutionairen, de afzonderlijke vrede die
zij met Duitsland sloten te Brest-Litowsk (maart 1918), de burgeroorlog die zij
ontketenden en de gewapende interventie van de geallieerden waarin Wilson zich
liet meeslepen, maakten zelfs het ophouden van de schijn van normale diplomatieke
betrekkingen onmogelijk.
Van hun kant rekenden de Bolsjewiki erop dat zij de beste kansen maakten om
spoedig door de Verenigde Staten erkend te worden. Zelfs hadden Lenin en Tsjitsjerin
op 21 juni 1918 een oorkonde ondertekend die Maksim Litwinow tot diplomatiek
vertegenwoordiger in Amerika benoemde. Zestien jaar later, in november 1933,
droeg Litwinow, toen Commissaris voor Buitenlandse Zaken, dit stuk naar Washington
mee als een bewijs van het oude verlangen van de Sowjetunie om door de Verenigde
Staten erkend te worden. Onder de grote mogendheden waren de Verenigde Staten
echter niet de eerste maar de laatste om de stap van de erkenning te zetten.
Op de Conferentie van Genua in 1922 werden Rusland en Duitsland voor het eerst
na de Wereldoorlog opnieuw in het verkeer der naties betrokken. De twee misdeelden
van Versailles maakten van de gelegenheid gebruik om op 16 april in Rapallo een
afzonderlijk verdrag te gaan ondertekenen. Zij herstelden hiermee hun diplomatieke
en consulaire betrekkingen. Twee jaar later, in 1924, zagen de andere Europese
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mogendheden er verder geen voordeel meer in de Sowjets nog langer in quarantaine
te houden: voorop marcheerde Groot-Brittannië (1 februari), dat door Italië (8 februari)
en Frankrijk (28 oktober) werd gevolgd. De Amerikaanse regering volgde dit Europese
voorbeeld echter niet. In mei 1924 verzet zij zich evenwel niet tegen de registratie
van een Sowjet-handelsagentschap, de zgn. Amtorg, in de Staat New York.
De Amerikaanse regering nam geen vrede met het feit dat de Bolsjewiki effectief
de markt in handen hadden over heel het gebied van het Tsarenrijk. Dit was voor
haar niet voldoende als grond voor erkenning. Van de grote Thomas Jefferson had
zij geleerd dat een nieuw regeringsstelsel dan pas door de Verenigde Staten kon
erkend worden wanneer het democratisch legitiem was, wanneer m.a.w. dat stelsel
beantwoordde aan een door het volk duidelijk tot uiting gebrachte wil. Door de
verdrukking van boeren en ‘bourgeois’, door hun strijd tegen altaar en haard, hadden
de Moskovische revolutionairen alle aanspraken op democratische legitimiteit
verbeurd. Daarmee ging gepaard de constatering dat de Sowjets de meest elementaire
wetten van het internationaal verkeer met voeten traden. Toen de Italiaanse regering
van Washington wilde weten hoe het zou reageren op het aanknopen van
handelsbetrekkingen tussen Italië en Sowjet-Rusland, stelde Staatssecretaris
Bainbridge Colby op 10 augustus 1920 een nota op die voor de komende jaren
leidinggevend zou blijven voor het Department of State. ‘Niet-erkenning’, schreef
Colby, ‘heeft niets te maken met welke politieke en sociale structuur ook die het
Russische volk zelf vrij wil aannemen. De politiek van niet-erkenning steunt op een
geheel ander stel van gegevens. Deze feiten, die niemand betwist, hebben er de
regering van de Verenigde Staten van overtuigd - tegen haar eigen wil in - dat het
bestaande regime in Rusland gevestigd is op de ontkenning van alle beginselen van
eer en goede trouw, van alle gebruiken en overeenkomsten die het volkenrecht
funderen, kortom, op de ontkenning van ieder beginsel waarop het mogelijk is
harmonieuze en vertrouwvolle betrekkingen op te bouwen, zowel tussen staten als
tussen individuele personen’.
Brede lagen van de Amerikaanse opinie steunden deze afzijdigheid van de regering.
Het Amerikaanse volk toonde zich bijzonder geërgerd door de schandelijke wijze
waarop de heiligste rechten van de persoon door de Sowjets met de voeten werden
getreden, recht op godsdienstvrijheid en op privaat eigendom. Voor velen onder hen
was de miskenning van dit laatste recht al even godslasterlijk als de schending van
het eerste. De American Federation of Labor, de grote vakbond, de katholieken en
de vaderlandslievende verenigingen, verhieven hun stem om
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de misdrijven van de Bolsjewiki aan de kaak te stetllen. Alleen de zakenwereld en
een beperkte groep van wereldwijze ‘liberalen’ toonden zich verdraagzamer. De
grote financiële en industriële ondernemingen hadden praktisch nooit volledig
opgehouden zaken met Rusland te doen en in het topjaar 1930 liep de handel tussen
de twee landen op tot nagenoeg 115 miljoen dollar aan Amerikaanse export tegen
een import uit Rusland van ongeveer 25 miljoen dollar.
Ten slotte werkte de ideologische afschuw voor het Sowjet-bewind zowel bij het
volk als bij de regering als een scherm waarachter het Amerikaanse isolationisme
zich kon laten gelden. Na de verwerping van het Verdrag van Versailles door de
Senaat en de afkeuring van de politiek van Wilson door het kiezerskorps in 1920,
gold de leuze Back to normalcy en het normale was evident het isolationisme of zoals
men toen zei, het non-entanglement in het Europese wespennest.
Fundamenteel bestond er in de jaren 1920 een grote gelijkenis tussen het
buitenlands beleid van de Sowjetunie en van de Verenigde Staten. Beide potentieel
zeer machtige staten konden elkaar zonder veel schade missen. Beide schenen ervan
overtuigd dat hun politieke belangen het best gediend waren door zich te onthouden
van het Europese machtsspel. Sowjet-Rusland en Amerika waren uiteraard
economische grootmachten die relatief weinig grondstoffen uit het buitenland
behoefden te betrekken. Amerika had een oude traditie van groei-protectionisme en
het nieuwe Rusland was wel bereid handel met de kapitalistische wereld te drijven
in de mate dat deze bijdroeg tot de opbouw van ‘het communisme in één land’ en
van een economische autarkie.

Russen en Amerikanen vinden elkaar terug
In het begin van de jaren 1930 wringen nieuwe krachten zich naar boven in de wereld.
Op hetzelfde ogenblik raakt de wereldeconomie de koers kwijt en wordt meegesleurd
in de Amerikaanse crisis. Amerika wil zijn welvaart terugvinden, Rusland maakt
zich zorgen om de verwezenlijking van het eerste Vijfjarenplan. Ook om hen heen
is alles in beroering: in december 1932 weigert Frankrijk nog langer zijn
oorlogsschulden aan de Verenigde Staten te betalen; in juni 1933 betaalt Duitsland
niet langer zijn buitenlandse schuld. De internationale handel wordt verlamd door
de onzekerheid omtrent de waarde van de internationale betalingsmiddelen. Op de
Conferentie van Ottawa van 1932 kennen de Gemenebestlanden elkaar preferentiële
tarieven toe. Verder weigert Frankrijk deel te nemen aan een algemene verlaging
van de douanetarieven. Het wordt een internationaal sauve qui peut. Om de nationale
economieën uit het slop te helpen vergeten de staatslieden in
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hun ontreddering en in hun nationaal egoïsme dat het heil in solidariteit en coöperatie
ligt. Een vlaag van autarkie waait over de wereld. De Economische Wereld
Conferentie van juni 1933, onder de auspiciën van de Volkenbond bijeengeroepen
en waaraan zowel de Verenigde Staten als de Sowjetunie deelnemen, bereikt slechts
één klein mager resultaat: het internationaal tarwe-akkoord. Te Genève kwijnt op
hetzelfde ogenblik de Ontwapeningsconferentie. De egoïstische terugkeer op zichzelf
is inderdaad niet bevorderlijk voor de vrede.
In die zelfde periode ontdekken Amerika en Rusland dat zij, t.o.v. het gevaar dat in
Duisland opduikt met de machtsovername van Hitler en in Oost-Azië met het oplaaien
van de Japanse expansiepolitiek, naar elkaar toegedreven worden door een
gemeenschappelijk belang.
In januari 1933 wordt Franklin D. Roosevelt beëdigd als President van de Verenigde
Staten en op het einde van dezelfde maand wordt Adolf Hitler Kanselier van
Duitsland. Voor Roosevelt en Stalin was de nationaalsocialistische machtsovername
wel zorgwekkend, maar het gevaar was van die kant niet zo nakend als de Japanse
opmars in China. De Japanse legers hadden juist Mantsjoerije en Jehol veroverd.
Van dit rijke gebied met zijn lange gemeenschappelijke grens met de Siberische
Sowjet-landen hadden zij in maart 1932 de satellietstaat Mantsjoekwo gemaakt. De
Japanners drongen in het Zuiden door tot aan Peking en in het Westen tot in
Buiten-Mongolië, waar zij vaak met Sowjettroepen slaags raakten. De Sowjets
bezetten daar voorposten die de Transsiberische spoorlijn moesten beschermen. Het
strategische belang van deze lijn werd in 1933 nog verhoogd, toen het spoor
verdubbeld werd. Om de veroveringszucht van de Japanners tot bedaren te brengen,
nam Stalin, van de nood een deugd makend, het besluit het Russische aandeel in het
beheer van het Oost-Chinese spoorwegnet aan Mantsjoekwo, en daardoor
onrechtstreeks aan Japan, te verkopen. Heel het jaar 1933 blijft men in de wereldpers
de kansen van een nieuwe Japans-Russische oorlog afwegen. Op dat ogenblik en in
de eerstkomende jaren is Japan de eerste zorg van het Kremlin.
Ook in Washington houdt men met stijgende bezorgdheid de blikken gericht op
de gebeurtenissen in het Verre Oosten. Niet alleen weten de Amerikanen hun belangen
op het Chinese vasteland bedreigd, maar zij vrezen dat, indien China in zijn geheel
onder Japanse heerschappij valt, het wel eens tot een rechtstreekse botsing kan komen
in de onmetelijke sfeer van de Stille Oceaan.
Het Japanse gevaar wordt aldus de voornaamste factor die de Verenigde Staten
en de Sowjetunie tot elkaar gaat brengen. Over de
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ideologische twisten heen ontdekken beide landen dat zij een gemeenschappelijk
belang hebben. Aan die toenadering kunnen de Amerikanen een eerste
uitdrukkingsvorm geven die eigenlijk voor de hand ligt: de erkenning van de
Sowjetunie met het herstel van normale diplomatieke betrekkingen.

De erkenning
De erkenning van de Sowjetunie wordt de eerste belangrijke daad in het buitenlands
beleid van de Roosevelt-administratie. Eerst langs Henry Morgenthau en later langs
William C. Bullitt laat Roosevelt contact nemen met officieuze missies die door de
Sowjetunie in de Verenigde Staten onderhouden worden, de Amtorg te New York
en het Sowjet-Informatiebureau te Washington. Wanneer deze contacten niet tot
resultaat leiden, besluit de President de zaak zelf in handen te nemen en haar langs
officiële weg af te handelen, het probleem te brengen into our front parlor instead
of back in the kitchen, zoals Roosevelt het aan Morgenthau liet weten. Cordell Hull
was ook wel de overtuiging toegedaan dat de tijd gekomen was om de betrekkingen
met de Sowjetunie te normaliseren, maar hij adviseerde de President dat het het beste
was de zaak zo aan te pakken dat het initiatief van de Russen zou uitgaan, en hij
drong er op aan eerst een vaste regeling voor de uitbetaling van de schulden te eisen.
Met deze raadgevingen hield Roosevelt weinig rekening. Als hij het gezag van zijn
ambt en de charme van zijn persoon inzette, dacht hij het gewenste akkoord te kunnen
bereiken onder voorwaarden die het Amerikaanse staatsbelang het best dienden.
Op 10 oktober 1933, na verzekeringen van een gunstig onthaal te hebben gekregen,
stuurt Roosevelt een boodschap aan het titeldragend staatshoofd van de Sowjetunie,
Michail Kalinin. Daarin geeft de President zijn verlangen te kennen om een
gevolmachtigde afgevaardigde uit Moskou te ontvangen. Hij zinspeelt daarbij
onmiskenbaar op Commissaris Litwinow. Aldus zou men te Washington de
twistpunten die de twee landen van elkaar verwijderd houden, kunnen bespreken en
regelen. Op 26 oktober verlaat Litwinow Moskou voor Washington. Bij een
tussenhalte te Berlijn verklaart hij aan een groep Amerikaanse journalisten dat, voor
wat de Sowjetunie betreft, een akkoord ‘binnen het half uur’ kan worden bereikt. In
Amerikaanse regeringskringen wordt deze uitlating met verontrusting ontvangen.
Zij kan betekenen dat de Russen er op uit zijn de de jure erkenning te verkrijgen
zonder voorafgaande regeling van de geschilpunten, met inbegrip van de
schuldenkwestie. In een laatste conferentie met zijn raadgevers, op 6 november,
besluit
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President Roosevelt dat de Amerikaanse regering de ondubbelzinnige verzekering
moet krijgen dat de Sowjet-regering geen steun zal verlenen aan de actie van
communistische propagandisten en andere subversieve groepen in Amerika en dat
de Amerikaanse burgers vrijheid van eredienst en rechtsveiligheid zullen genieten
in de Sowjetunie. 's Anderendaags arriveert Litwinow te Washington en na de
gebruikelijke plichtplegingen wordt met de eigenlijke onderhandelingen een aanvang
gemaakt, eerst met Cordell Hull en zijn collega's van het Department of State, en als
deze gesprekken zonder succes blijken, rechtstreeks met President Roosevelt.
De verbintenissen zijn vervat in een executive agreement, gedateerd 16 november
1933. Deze documenten vormen een overeenkomst bestaande uit een briefwisseling
die niet door de Senaat bekrachtigd hoeft te worden. Van de kwesties die bij het
heropnemen van de diplomatieke betrekkingen worden geregeld, nemen wij die van
de Amerikaanse schuldvordering. Zij slaat zowel op de betrekkingen met Japan als
op de toekomstige handelsbetrekkingen tussen de twee partijen. Interessant is eerst
de bepaling die zegt dat de Russische regering afziet van alle vorderingen op grond
van de Amerikaanse interventie in Oost-Siberië (1918-1920), maar niet in
Noord-Rusland. Hiermee erkennen de Russen impliciet dat de Amerikaanse interventie
in Oost-Siberië meer in het voordeel dan in het nadeel van de Bolsjewiki was
uitgevallen. Alles bij elkaar had die militaire expeditie er meer toe bijgedragen om
de Japanse opmars in de Maritieme Provincies in bedwang te houden dan dat zij een
steun was geweest voor de legers der Witten. Kon dit precedent niet dienen als een
voorbeeld van de steun die de Sowjets in de toekomst van de Amerikanen konden
verwachten, indien de Japanse legers zich te ver waagden? Deze bepaling wordt
terecht door de Japanse regering als een waarschuwing tegen verdere inbreuken in
Oost-Azië begrepen. Minder discreet dan het Ministerie van Buitenlandse Zaken te
Tokyo, verklaart de Japanse Ambassadeur te Stockholm, dat de erkenning van de
Sowjetunie door Amerika een gevoelige klap voor Japan is en dat Amerikaanse
leningen aan Rusland alleen maar konden dienen om de zaak van het communisme
in China te bevorderen.
Maar bij de erkenningsakten was er niet rechtstreeks sprake van nieuwe leningen
of kredieten aan de Sowjetunie. Er was zelfs geen handelsakkoord aan verbonden.
De toekenning van zulke financiële steun was gebonden aan de voorafgaande
afbetaling van de lening door het Voorlopig Bewind, nagenoeg 175 miljoen dollar.
Hieromtrent had Roosevelt met Litwinow een zeer mank gentleman's agreement
gesloten waarbij de Commissaris zich verbond om nog een tijdje in Washington
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te blijven om met hogere Amerikaanse ambtenaren de terugbetaling van een som
gelegen tussen 75 en 150 miljoen dollar te bespreken. Van die verdere discussies
kwam niets en deze zaak blijft tot op de huidige dag een twistappel tussen Amerikanen
en Russen. Wel was de eerste Export-Import Bank als staatsorganisme voor de
verlening van handelskredieten opgericht met het oog op de vernieuwde handel met
de Sowjetunie. Maar het Congres keurde weldra een nieuwe wet goed, de Johnson
Act, waarbij het aan de Amerikaanse regering verboden was geld te lenen aan een
Staat die in gebreke bleef bij het terugbetalen van zijn schulden. De
handelsbetrekkingen namen een wending ten goede in 1937 met de ondertekening
van een handelsovereenkomst. Bij die gelegenheid vatte staatssecretaris Cordell Hull
in een gesprek met Sowjet-ambassadeur Trojanowsky het verloop van de betrekkingen
tussen de twee landen met een zweem van ontgoocheling samen: ‘We have been
standing apart partly on account of a trivial, measly, insignificant item of
indebtedness. When desperado-inclined nations see two great countries, like yours
and mine, floating along for years on account of that sort of trifling difference, while
burying their great combined moral influence for peace and order, it 's not surprising
that international lawlessness is rapidly growing’. Maar op dat ogenblik was het
reeds mogelijk de eerste tekenen die een tweede wereldoorlog aankondigden, waar
te nemen.

Dertig jaar later
Nu, dertig jaar later, over de uneasy alliance van de Tweede Wereldoorlog en de
vijandelijkheid van de koude oorlog heen, duiken losse bestanddelen van die voorbije
tijd weer op en schijnen hun voorbestemde plaats te zoeken in het nieuwe patroon
van de internationale betrekkingen. Japan wordt daadwerkelijk - voor hoe lang nog?
- in bedwang gehouden door de Verenigde Staten. Deze hebben sedert vijftien jaar
hun greep op China verloren. Maar China op zijn beurt stoot tegen de grensposten
van de Sowjetunie en rolt de Russische invloed op in gebieden die tot voor kort diep
in het Chinese territoir reikten. De Russen hebben tijdig gemanoeuvreerd om van
Buiten-Mongolië een ‘onafhankelijke’ volksdemocratie te maken. Maar verder naar
het Westen in Sinkiang, waar zij sedert 1928 ook de wet stelden, ontmoeten de Russen
nu felle tegenstand van de Chinezen. De overheersing van Tibet en de grensoorlog
met India, die een zuidelijke toegang tot Sinkiang, ver buiten het bereik van de
Sowjet-penetratie, moeten verzekeren, wijzen op het stijgende belang dat Peking aan
zijn Westelijke grens is gaan hechten. Niet alleen de ligging van dit gebied
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is van strategisch belang, niet minder belangrijk zijn de delfstoffen die er ontgonnen
worden: uranium, molybdeen, koper, lood en zink die alle in aanmerking komen
voor het vervaardigen van moderne wapens. In het Communistische Blok heeft alleen
China zijn economie buiten de greep van Moskou kunnen houden. Daarmee volgt
het het voorbeeld van de Sowjet-autarkie en dient het zich ook aan als potentieel
concurrent en rivaal. Indien de Russen een atoomakkoord met China, dat in 1957
gesloten was, in 1959 eenzijdig hebben opgezegd, dan betekent dit dat zij het China
van Mao niet langer als een betrouwbare bondgenoot beschouwen. De ideologische
banden tussen Moskou en Peking schijnen op dit ogenblik niet bestand tegen de druk
van het nationaal belang, vooral wanneer China aanspraken laat gelden op een
grootmogendheidsstatuut. Zoals destijds het Japanse gevaar Rusland en Amerika
nader tot elkaar bracht, duiden de gebeurtenissen van de jongste maanden er op dat
zich nu een soortgelijk proces voltrekt. Zoals Japan de zwaarste bedenkingen liet
gelden tegen de erkenning van de Sowjetunie, komt China nu het heftigst op tegen
het kernstopakkoord.
Maar dit soort van ‘pre-alliantie’ tussen Rusland en Amerika, zoals het
kernstopakkoord door Franse publicisten genoemd werd, raakt ook ons,
West-Europeanen. Wij besteden niet zoveel aandacht aan de atoompolitiek van
Generaal de Gaulle en aan de toenadering die hij zoekt met continentaal China, omdat
dit nog omgeven is met een waas van onwaarschijnlijkheid. Maar vanuit het
perspectief van Moskou en Washington en op lange termijn lijkt het niet onmogelijk
dat de twee grote kernmogendheden nu reeds bepaalde voorzorgsmaatregelen treffen.
Vastere grond hebben wij onder de voeten wanneer wij naar de economische
parallel tussen 1933 en 1963 kijken. In 1933 lanceerde Stalin zijn tweede Vijfjarenplan
met de slogan: de economische welstand van de kapitalistische landen - vooral van
Amerika - evenaren en overtreffen. Hij zocht vooral kredieten om produktiegoederen
in het Westen te kopen en zijn basisindustrieën te ontwikkelen. Met hetzelfde deuntje,
dat nu al wel wat afgesleten is, roept Chroesjtsjow zijn volk op tot de vervulling van
de quoten van het Zevenjarenplan. Maar hij kan de welvaartsverwachtingen van zijn
volk niet langer onderdrukken. Met de rampspoedige oogst van dit jaar neemt hij de
moedige beslissing om graan te kopen in het Westen en verder te dokteren aan de
Russische landbouw. Dit is een oude kwaal. Nieuwer is de uitbouw van de Europese
Economische Gemeenschap, waaraan zowel Russen als Amerikanen zich moeten
aanpassen. Door het succes van de Euromarkt wordt Amerika gedwongen, de na de
Tweede Wereldoorlog gewonnen
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afzetgebieden in West-Europa zoveel mogelijk te bewaren door het bedingen van
nieuwe douanetarieven, zowel voor landbouw- als voor industriële produkten. Dit
moet volgens plan gebeuren op een vergadering in mei 1964 van de landen die
toegetreden zijn tot het General Agreement on Tariffs and Trade, een groep waartoe
de Sowjetunie niet behoort. Uit deze besprekingen kunnen nieuwe regelingen
voortkomen die het handelsverkeer voor lange jaren bepalen en die een onmiddellijke
weerslag hebben, niet alleen op de Europees-Amerikaanse ruil maar op het
handelsverkeer waarbij de ontwikkelingslanden nauw betrokken zijn. Dan zal men
ook weten of Klein Europa werkelijk besloten is af te zien van protectionisme, autarkie
en preferentiële bindingen met zijn voormalige kolonies.
Al neemt de buitenlandse handel van de Sowjetunie bijzondere vormen aan die
hem tegelijkertijd soepeler maar ook wispelturiger maken, en al houdt hij zich buiten
het verkeer van de overgrote meerderheid van de industrielanden, toch heeft Moskou
een algemeen politiek belang bij hetgeen op de Kennedy Round gaat gebeuren. Al
zegt men dat de vlag de lading dekt, toch is het vaak zo dat de lading de vlag in huis
brengt. Tot op heden is Sowjet-Rusland slechts met stoten binnengedrongen op de
markten van Afrika en Zuid-Amerika. Alles bij elkaar blijft het Westen ook nog de
beste klant in Azië en het Nabije Oosten. Bij die toestand worden de belangen van
de Sowjetunie als grootmogendheid en als voorvechter van het wereldcommunisme
niet gediend zoals haar bewindslieden het wel zouden wensen. Het is daarom
kenschetsend dat in mei van vorig jaar bij het bezoek van de President van Mali,
Mobito Keita, Premier Chroesjtsjow een lans brak voor het bijeenroepen van een
Economische Wereld Conferentie onder auspiciën van de Verenigde Naties. Hij deed
daarbij een aanval op de ‘neokolonialistische’ politiek van de E.E.G. op een ogenblik
dat te Brussel over een nieuwe overeenkomst met de Afrikaanse landen werd
onderhandeld. Sedertdien heeft de Assemblee van de U.N.O. het bijeenroepen van
zulk een conferentie goedgekeurd voor de Lente van 1964. Op de agenda van die
bijeenkomst willen de Sowjets o.m. volgende punten vermeld zien: oprichting van
een handelsorganisatie - om de G.A.T.T. te kelderen? - en om maatregelen te nemen
tegen de ongelijkheid in de handel tussen industrie- en ontwikkelingslanden, en tegen
alle elementen van ‘druk, discriminatie en economische agressie’.
In de rechtstreekse handelsbetrekkingen tussen de Verenigde Staten en Rusland
worden ook nieuwe horizonnen geopend. Voor de Senaatscommissie voor
Buitenlandse Zaken getuigde Staatssecretaris Dean Rusk op 12 augustus 1963 dat
er in Moskou bij de onderhandeling over
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het kernstopakkoord geen sprake van handel was geweest, maar hij voegde er aan
toe ‘.... I just do not want to leave the impression that there won't be or cannot be
further contacts on some of these trading issues’. Ondertussen verkoopt Amerika nu
ook graan aan de Sowjetunie met een kredietverlening voor de duur van achttien
maanden, gewaarborgd door de nieuwe Export-Import Bank. De mogelijkheid bestaat
dat het ook kunstmeststoffen of, wat waarschijnlijk lijkt, chemische installaties zal
kunnen verkopen als de Britten of West-Europeanen geen betere
verkoopsvoorwaarden aanbieden. Immers de Russische schuld van het
Kerensky-regime staat nog altijd open en daarbij is zich de Lend-Lease-schuld van
de Tweede Wereldoorlog komen voegen, die de Amerikanen volgens de voorstellen
van 1959 met een terugbetaling van 800 miljoen dollar willen geregeld zien. En
vergeten wij daarbij niet dat de Johnson Act van 1934 nog steeds van kracht is, dat
krachtens de Trade Agreements Extension Act van 1951 de Sowjetunie niet langer
geniet van de condities der meest-begunstiging met o.m. als gevolg de restrictieve
maatregelen voor het zeevervoer van Amerikaanse exporten. De Mutual Defense
Assistance Control Act, door het Congres in 1951 gedurende de Korea-oorlog
goedgekeurd, verbiedt ten slotte de Amerikaanse regering goederen met strategische
waarde aan de Sowjetunie en haar bondgenoten te leveren. Aldus blijft de President
aan het Congres gebonden wanneer hij economische toenadering met de Sowjetunie
nastreeft en is het Congres voldoende gewapend om een naar zijn zin al te
inschikkelijke President in bedwang te houden. In het bepalen van zijn politiek
tegenover de Sowjetunie moet de Amerikaanse President steeds rekening houden
met de gezindheid op het Capitool; dit had President Kennedy ondervonden en zijn
opvolger Johnson maakt nu dezelfde ervaring mee.
Van Roosevelt naar Kennedy en Johnson blijft het zoeken naar een modus vivendi
tussen de Verenigde Staten en de Sowjetunie een van de hoofdcomponenten van de
wereldvrede. De Amerikaanse tradities en de ideologische gebondenheid van het
Kremlinbewind vergemakkelijken hun taak niet. Zij schijnen elkaar nog het best te
kunnen vinden wanneer er beweging komt in het Verre Oosten. Hun economische
betrekkingen worden belemmerd zowel door de Amerikaanse restrictieve praktijken
als door het handelsmonopolie van de Sowjetstaat. Als men de holle frazen van de
coëxistentie wil doorbreken, dan zou een proef kunnen worden gewaagd met de ruil
van goederen en diensten tussen de twee Groten. De vraag is dan, of het
Sowjet-socialisme dit experiment zou overleven.
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Kernvraagstukken van vernieuwend onderwijsbeleid
H. Robbers S.J.
MET bovenstaande woorden is het tweede hoofdstuk betiteld van het 4e deel van
Welvaart, Welzijn en Geluk. Het gehele 5-delige werk is uitgegeven onder auspiciën
van De Katholieke Raad voor sociaal-economische aangelegenheden van het
Nederlands Katholiek Vakverbond, het Nederlands Katholiek Werkgeversverbond,
de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond, de Nederlandse Katholieke
Middenstandsbond, de Sint Adelbertvereniging, en de Katholieke Standsorganisatie
voor de werknemende Middenstand. Aldus luidt de opsomming vooraan in deel IV,
enigszins verschillend van die vooraan in deel I. Bij de Uitgeverij Paul Brand N.V.
(Hilversum, Antwerpen) verscheen eind 1963 dit werk. Als ondertitel staat er: een
katholiek uitzicht op de Nederlandse samenleving. Dat ook hier het predikaat
‘katholiek’ staat, zal wel geen verrassing verwekken, nadat men zoveel keren het
woord vermeld zag bij de zojuist opgesomde bonden en verbonden, en in de lijst van
eindredactie, redactie en overige medewerkers van afdeling IV de namen van vele
bekende katholieken ontmoet.
Reeds onmiddellijk bij het verschijnen wekte dit tweede hoofdstuk verwondering.
Verbazing werd geuit over de twijfel, die als katholiek uitzicht hier wordt
voorgedragen omtrent de rechtvaardiging van de instandhouding van het katholiek
onderwijs. Verschillende traditionele argumenten ter verdediging van het katholieke
onderwijs (niet alle) worden scherp geanalyseerd, argumenten die steeds meer
aanvechtbaar zouden blijken. Als fundamenteel gebrek in het katholiek onderwijs
wordt het isolement geconstateerd, waaruit de Nederlandse samenleving steeds meer
verlangt verlost te worden.
Het Katholieke Schoolblad van zaterdag 11 januari 1964 geeft onder het hoofd
‘Wat anderen er van zeggen’ een eerste samenvatting van enige reacties in de
katholieke pers; ook de woorden van de vice-voorzitter, gesproken op de
jaarvergadering van het Katholiek Onderwijzersverbond (3 januari 1964) worden
aangehaald. Bij deze eerste reacties zal het wel niet blijven.
Onze toeleg is het thans om bij sommige termen en stellingen van dit artikel enige
precisie aan te brengen. De ideologie waaruit de verdediging van het katholiek
onderwijs voortkomt, kan daarmee verhelderd worden; op de ideologie, waaruit de
gewekte twijfel ontspruit - twijfel
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ontspruit dikwijls aan een gemis aan ideologie - wordt dan tevens gewezen.
Een waarschuwing lijkt niet overbodig, dat men uit die ondertitel van het gehele
werk niet meer mag halen dan er in ligt. Terecht staat er niet: het katholieke uitzicht.
Niemand van de schrijvers in deze delen zal aangewezen zijn om namens de
katholieke gemeenschap in de wereld of in Nederland te spreken. De vraag is dan
wel: wat betekent in dit verzamelwerk: katholiek uitzicht? Er zijn tegenwoordig soms
ook niet-katholieke docenten op katholieke lycea en gymnasia; aan de katholieke
Universiteit te Nijmegen zijn enige niet-katholieken tot professor of tot leden van
de wetenschappelijke staf benoemd. Aan katholieke V.H. M.O.-scholen en aan de
Nijmeegse Universiteit zijn niet alle studerenden katholiek. Berichten en advertenties
die in katholieke kranten en periodieken staan, hebben vaak met het katholicisme
zeer weinig of niets van doen. Al dit aangehaalde wil voorkomen, dat aan de
standpunten, beweringen of meningen van deze artikelen, en met name van hetgeen
geschreven werd omtrent deze kernvraagstukken van vernieuwend onderwijsbeleid
te veel ‘katholicisme’ wordt toegekend. De vraag is zelfs gewettigd of het zinvol is
te spreken van een katholiek uitzicht, wanneer een katholiek vanuit zijn venster op
het straatverkeer uitziet; er is dan een katholiek aan het uitzien! Het is niet ondenkbaar
dat men aan aanhalingen uit dit werk een te groot gewicht en een te hoge waarde aan
katholiciteit zal toekennen; wellicht is die waarde niet belangrijker dan dat uitzicht
van een katholiek uit zijn raamvenster naar de ‘samenleving’ op een straatplein. Het
aantal karaten van echte katholiciteit in de aangevoerde conclusies is met andere
maatstaven te bepalen.
Vanuit een zwaar belast verleden, aldus wordt op p. 75 betoogd, zijn wij (wij:
katholieken? ook protestanten? ook buitenkerkelijken?) gewoon het onderwijs vanuit
de confessionele gezichtshoek te bekijken; het dient echter in de eerste plaats te
worden bezien als een stuk algemeen menselijke cultuur. Hieromtrent wilden we
preciseren: ongetwijfeld is het onderwijs te zien als een stuk algemene cultuur; maar
er bestaat ook een katholiek uitzicht op de rol en waarde van algemeen menselijke
cultuur. In het genoemde artikel ligt een schema geïmpliceerd: bovenaan staat:
algemeen menselijke cultuur, daaronder de verschillende confessies. Af en toe worden
de termen in dit thema ietwat gewijzigd; dan staat bovenaan: algemeen, nationaal,
Nederlands of openbaar. Dit zijn dan benamingen van het het allesbeheersende, het
hoogste genus; daaronder worden als ondergeschikte soorten de verschillende
‘confessies’ ver-
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meld; dat is de sfeer van het ‘bijzonder’ onderwijs, waarvan elk zijn ‘eigen kring’
heeft.
Deze schematisering met de daarbij behorende terminologie is gangbaar, ook in
onze wetgeving op velerlei plaatsen. Zich er geheel aan ontworstelen zal wel niet
doenbaar zijn. Maar voor een ‘katholiek’ uitzicht - katholiek betekent algemeen en
omvat de hoogste waarden van natuur en bovennatuur, van geest en stof, van cultuur
in gemeenschap en in individu - is het uitermate belangrijk zich niet met al deze
waarden in dit schema te laten inpersen.
Enkele kanttekeningen mogen hier volgen, die de actuele en concrete situatie in
Nederland betreffen ten gevolge van dit schema. Men spreekt van het algemeen
openbaar onderwijs; verschillende daarbij betrokken organisaties noemen zich
Nederlands of algemeen. In feite gaat het daarbij echter even goed over een ‘eigen
kring’, een bijzondere groepering, ja over een confessio, een belijdenis: velen belijden
de hoogste, de religieuze waarden los te willen houden van andere cultuurwaarden.
Niet graag zou ik de religie geheel onder cultuur geplaatst willen zien, en evenmin
cultuur geheel onder religie, maar evenmin geheel buiten elkaar. De beide
confessionele ‘zuilen’ zien tussen beide enge verbinding. Dat ook de ‘algemene’, de
‘openbare’ of ‘Nederlandse’ instituten of organisaties een ‘zuil’ vormen naast de
beide andere, kan moeilijk worden verdoezeld.
De schoolstrijd wordt menigmaal, ook in de bladzijden van dit artikel van deel
IV, voorgesteld als een opkomen voor de rechten en de gelijkstelling van bijzonder
en openbaar (algemeen?) onderwijs. In feite was het een strijd van gelijkberechtiging
tussen de groeperingen, waarvan er één zich de naam toeëigende van algemeen,
openbaar, nationaal, Nederlands. Wensen we niet allen nationaal, Nederlands, ja
algemeen te zijn? O zeker, er zijn wetsartikelen die spreken van openbaar onderwijs,
van openbare universiteiten, en daartegenover (schematisch soms daaronder
geplaatst?) van bijzondere inrichtingen van onderwijs. Het lijkt voorlopig onvruchtbaar
om een pleidooi op te zetten ter verandering van deze terminologie; we wilden slechts
ter precisering er op wijzen, dat het niet onvoorwaardelijk tot een katholiek uitzicht
behoort, om alles te aanvaarden wat uit het hanteren van dit gebrekkige schema en
deze aanvechtbare terminologie geconcludeerd wordt. In een ander verband - in dat
van de geboorteregeling - werd terecht in Streven (nr. 4, januari 1964, p. 307) gezegd,
dat een ‘gevestigde’ klasse zich openbaar, algemeen, nationaal noemt, en de andere
groeperingen dan als bijzonder of soms als separatistisch aanduidt. Zelfs wanneer
dat openbaar onderwijs in de wetstaal nauwer aan de overheid gekoppeld
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wordt, dan weet toch ieder ter zake kundige, dat gedurende vele decennia die overheid
uit die gevestigde klasse voortkwam of daarmee nauw geliëerd was. Er viel toen en er valt nog wel - een vraagteken te plaatsen bij de stelling op p. 77, dat het openbaar
onderwijs - ook het openbaar hoger onderwijs dus - een publieke dienst is. Blijkbaar
wordt hier openbaar en publiek afgewisseld. Dat publiek en openbaar karakter zal
toch wel niet in de negatieve karaktertrek gezocht dienen te worden, namelijk in het
wegvagen van de bekommernis bij die andere groepen, die ook en juist in de
cultuursectoren allerkostbaarste geestes- en geestelijke waarden ernstig laten
meetellen. Wanneer quantiteiten hier mede bepalen, dan is het gezamenlijke
christelijke onderwijs, dat bijzonder heet, minstens evenzeer, zo niet meer publiek
dan het openbare, althans in de sector van het gewoon lager onderwijs.
In een brochure over De Mammoetwet, voornaamste aspecten in verband met de
schoolpraktijk (door J.M. Crijns, Drs. W. de Hey, Drs. L.M.H. Joosten, Dr. E. Pelosi;
Uitg. De Koepel, Roosendaal), staat op p. 26 de vraag: ‘kan men binnen een
onderwijssysteem, waarin honderden en duizenden scholen volledig uit de openbare
kas gefinancierd worden, terwijl de overheid op grond van haar verantwoordelijkheid
door haar deugdelijkheidseisen terecht een grote invloed op het peil van deze scholen
uitoefent, ze nog in de volle zin van het woord “bijzonder”, dat is “particulier”
noemen? Het komt ons voor, dat het stellen van de vraag reeds het antwoord
impliceert’.
We kunnen instemmen met deze zienswijze, dat het christelijk, het katholiek
onderwijs zeer publiek is, ja zeer nationaal en Nederlands, en dat niet alleen vanwege
deze financiële en directieve aspecten. Maar dit mag niet inhouden, dat vanwege dat
publieke het christelijke er af zou moeten, omdat er een groep, een zuil is, die omdat
zij de christelijke als alles-doordesemende factoren buiten de cultuur- en
onderwijssectoren wil houden, zich de naam van openbaar, algemeen, publiek
aanmeet. Enigermate is er een parallel met de term humanisme, waarmee lange tijd
een veel bredere stroming werd aangeduid die steeds in veler oren sympathiek
geklonken heeft: hoge waardering voor echt menselijke, humane waarden. Christenen
behoeven toch niet van die eretitel af te zien, omdat een andere groepering die
benaming met een zeer beperkende toevoeging daarin begrepen - geen vasthechten
van die waarden aan een persoonlijke God - voor zich als typerend opvraagt?
Op p. 83 zegt de auteur wat hij aldaar onder nationaal, ons allen samen verstaat:
de vrije maatschappij in haar openbare instituties. We zouden er aan toe kunnen
voegen, dat die vrije, Nederlandse maatschappij voor een veruit overgroot deel juist
het bijzonder onderwijs,
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althans voor het lager onderwijs, verlangt. We dienen er ons dus wel voor te hoeden
om uit die benaming bijzonder conclusies te trekken, waardoor dat vrije en nationale
in gevaar komt, of verkort en besnoeid wordt gezien.
Zeer juist wordt genoteerd (p. 77), dat het openbaar onderwijs, onderwijskundig
gezien, evenveel behoefte heeft aan de vrijheid van inrichting van het onderwijs.
Ook in dit opzicht onderscheiden de voorstanders van ‘openbaar’ onderwijs met zijn
publieke dienst zich dus niet van wat bij een ‘eigen kring’ en een ‘zuil’ behoort.
Dit adjectief publiek of algemeen wordt in het artikel soms in verbinding gebracht
met de behoeften die het gehele (Nederlandse) volk raken. Dat gezichtspunt mag
ook bij de subsidiëring niet uit het oog worden verloren: uiteindelijk gaat het om het
Nederlandse volk in zijn geheel, dat goed en deugdelijk onderwijs wenst, zo wordt
terecht gezegd (p. 78). Dit beogen ongetwijfeld de christelijke groeperingen met het
onderwijs dat zij voorstaan, en waarmede zij menen het Nederlandse volk zo goed
en deugdelijk mogelijk te dienen. Ja zelfs blijft hun horizon niet beperkt tot het volk
binnen de landsgrenzen van Nederland. Zouden we bij de beschouwing van de
deugdelijkheid van het onderwijs ook niet het Nederlandse volk moeten betrekken,
dat buiten onze enge landsgrenzen woont? - aan een iets ruimer, een algemener of
katholiek uitzicht misstaat dit allerminst. Ja, zouden we hier niet uitdrukkelijk moeten
letten op de plaats van ons volk als deel in het geheel der volkeren?
Bij de uitwerking van dit thema komen de vragen ter sprake, wat men niet alleen
onder Nederlands, maar ook onder volk, staat, cultuur te verstaan heeft. We wezen
er reeds op, dat men zich te gemakkelijk van de antwoorden afmaakt, als men zegt
zich te willen houden aan het gangbare gebruik dezer termen onder degenen die in
Nederland over onderwijsvraagstukken en de desbetreffende wetsbepalingen spreken.
Zowel elders als ook in ons land wordt wijsbegeerte in het algemeen, evenals
wijsbegeerte van geschiedenis, taal, cultuur en godsdienst beoefend; er zijn overal
sociologen, demografen en politici, die allen over volk, staat, cultuur, natie en land
spreken. De gebruikte definities dekken elkaar niet. Wat is er overigens reeds
historisch gezien een aanwijsbaar verschil tussen de staat (polis) van Athene of Thebe
in Plato's tijd, de Nederlandse staat, de Belgische staat, de staat Iowa of Wisconsin
in de Verenigde Staten van Amerika of een onderdeel in de Verenigde
Sovjetrepublieken. Zien we vervolgens naar de verhouding tussen volk en staat, dan
vinden we het Duitse volk over twee Duitslanden, Oostenrijk en Zwitserland verspreid,
het Spaanse en Engelse
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volk over werelddelen. Is er sprake van culturen, dan geeft Toynbee heel andere
bepalingen dan de cultuurfilosoof Spengler of de cultuurhistoricus Huizinga.
Er kan niet verwacht worden, dat vóór zo'n artikel in dit deel eerst een
cultuurfilosofie voorafgaat of een belijdenis wordt afgelegd bij welke wijsgeer de
auteur zich aansluit en met wie hij meedenkt. Om dit te eisen werd het voorafgaande
niet neergeschreven. Wel wordt bedoeld er op te wijzen, dat indien zulke begrippen
als staat, volk, natie en cultuur in een zeer beperkte zin worden opgevat, ze niet tot
zulke belangrijke conclusies, zelfs niet tot deze twijfels mogen leiden die hier worden
aangevoerd, en die de verhoudingen in het Nederlandse onderwijs zo ernstig raken.
Daarvoor zou meer precisie worden gewenst.
In de lijn van het eenmaal gekozen aanvechtbare schema en van de pasklaar
gesneden, doch wijsgerig niet verantwoorde terminologie wordt op p. 79 de
onbetwistbaarheid opgesteld (tamelijk onbetwistbaar, zo wordt gemitigeerd), dat het
individualistische uitgangspunt van het bijzonder onderwijs geleid heeft tot een
antithetisch toespitsen van verhoudingen, die gekenmerkt zouden moeten worden
door samenspel. In het geïmpliceerde schema behoren individualistisch en bijzonder,
staande tegenover algemeen en nationaal, bij elkaar. Let men op de historische situatie,
en ziet men de voorstanders van dat openbare onderwijs eveneens als een zuil met
een eigen kring, dan kan men wellicht met meer recht de enigszins paradoxaal
klinkende constatering neerschrijven, dat het individualistisch uitgangspunt van het
z.g. openbaar onderwijs leidde tot het antithetisch toespitsen. Terecht wordt op p. 82
het schema even doorbroken met de opmerking, dat openbaar en bijzonder onderwijs
gelijkwaardige partners zijn. Op p. 84 echter acht de auteur het op voet van gelijkheid
naast elkaar bestaan van openbaar en bijzonder onderwijs een obstakel voor het
streven naar het samenspel dat noodzakelijk is voor de verdere ontwikkeling van ons
aller gemeenschappelijke zaak: het Nederlandse onderwijs. We herkennen ook hier
weer het ‘gangbare’ vocabulaire: het openbare onderwijs is synoniem aan algemeen,
gemeenschappelijk, Nederlands! Onderaan p. 82 wordt de geschiedenis van ons
Nederlands onderwijsbestel getekend als een 80-jarige strijd van antithese en afweer,
en verschillende keren wordt op de afweeractiviteit aan de zijde van het bijzonder
onderwijs gewezen; daar vergeet de auteur onder de afwerenden ook de ‘eigen kring’
van het openbaar onderwijs op te sommen en hun antithetische bemoeienissen, al
geeft hij wel toe, dat een wetgever en een overheid destijds de onderwijsverlangens
en onderwijsinzichten van vele Nederlandse burgers slecht verstonden; zij gingen
blijkbaar nogal eens on-Nederlands
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en niet-algemeen te werk, of zeer bijzonder. Ook in die kringen werd en wordt soms
‘gedacht in schoolbesturen’; de door de auteur geciteerde karakterisering van Prof.
Idenburg laat zich ook op de ‘eigen kring’ der voorstanders van het openbaar
onderwijs toepassen, die de school van hun richting vaak als een nationale zaak
voorstelden. Pag. 81 wordt besloten met twee citaten uit het rapport van de commissie
Pelosi; met de auteur willen ook wij die instemmend onderschrijven; vooral de
afsluitende conclusie dat overheid en maatschappij de regeling van het onderwijs
samen te behartigen hebben. Eigenlijk vervalt daarmee die naamsverdeling in twee
categorieën openbaar en bijzonder onderwijs, die toch niet consequent ten einde toe
vol te houden is. Hiermee is echter geenszins te besluiten, dat het thans geheten
bijzonder onderwijs afgedaan zou hebben. In sommige kringen van het openbaar
Hoger Onderwijs gaan juist in de laatste tijd stemmen op van tegenovergestelde
intonatie: een verlangen naar de status van een bijzondere universiteit, om als
universitaire corporatie vrijer te staan omtrent richting en inrichting van de
wetenschapsbeoefening en de besteding der gelden. De nieuwe H.O.-wet (1960)
komt enigermate aan die verlangens tegemoet.
Zo juist beperkten we onze beschouwing over het ‘nationale’ verlangen van het
overgrote deel van het Nederlandse volk naar bijzonder onderwijs tot de sector van
het lager onderwijs. Zelfs van dit lager onderwijs kan niet gezegd worden, dat het
een zodanig wezensbestanddeel is van de katholieke kerk, dat bij het ontbreken
daarvan de kerk in een land of streek niet zou kunnen bestaan. In de eerste eeuwen
van het christendom en zelfs in S. Augustinus' dagen in Noord-Afrika waren er geen
katholieke scholen voor basisonderwijs. Er zijn nog streken in dergelijke situaties;
de levensbehoefte aan katholiek middelbaar en hoger onderwijs is blijkbaar voor de
kerk nog minder ingrijpend. Ook in ons land leefde de kerk jaren, eeuwen lang zonder
katholieke gymnasia en hogescholen. Bij een met rijke bloesem getooide boom kan
er heel wat af, vooraleer we aan onmisbare levensaders raken. Maar we gaan die
weelde, die charme van bloesem en bloei toch niet snoeien, omdat er andere bomen
in het nationale park staan zonder die tooi, of ook elders gelijksoortige bomen met
minder bloesempracht op een andere grond? Degenen die in de verschillende landen
en streken de erkende leiders zijn van het katholieke volk, hebben gezagvol te spreken
omtrent de wenselijkheid van katholiek onderwijs op de onderscheiden niveaus.
Wellicht wordt echter wat in de katholieke (algemene) kring als bloei gezien wordt,
door andere kringen als isolementswoekering beschouwd. Dan is het niet alleen meer
een kwestie van terminologie.
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Nog een laatste precisering omtrent de verbinding van het predikaat katholiek met
een visie op het onderwijsbeleid. Zoals in de Verantwoording vooraan in deel I wordt
meegedeeld, danken deze delen hun ontstaan aan een initiatief om gevolg te geven
aan de wens der Nederlandse bisschoppen, te komen tot de opstelling van een breed
katholiek sociaal program. Al deze artikelen samen worden ons aangediend als een
katholiek uitzicht. We vroegen ons af, of ieder uitzien van een katholiek wel formeel
een katholiek uitzien heten mag.
Dat we als katholiek priester, docerend aan een katholieke Universiteit, fungerend
als voorzitter van het Katholiek Pedagogisch Centrum, katholiek trachten uit te zien
op het onderwijsbeleid zal wel niemand verbazen. Maar ook deze titels geven geen
recht om hier van het katholieke uitzicht te spreken. Met zulk recht mogen de leiders
van het katholieke volk in de wereld en in Nederland spreken. In het geciteerde
nummer van het Katholieke Schoolblad van 11 januari 1964 staat een schrijven
afgedrukt van Mgr. G. de Vet, bisschop van Breda, gedateerd 6 september 1963, dat
aldus begint: ‘Van uitzonderlijke betekenis voor het welzijn en de toekomst van ons
gewest en voor de beleving van het christendom in onze streken zijn ongetwijfeld
het katholiek onderwijs en degenen die dat onderwijs geven, die het leiden en
besturen’. Naar de daarop volgende bezinning van de bisschop op het predikaat
katholiek van de katholieke school moge ik slechts verwijzen. Een vergelijkende
studie tussen de opvattingen over de katholieke school in Nederland van een lid der
Nederlandse hiërarchie en die van de auteur, die op pp. 95-99 zich beijvert om enige
argumenten ter verdediging van de katholieke school wat af te zwakken, zou lonend
zijn. Daarbij zou ook aandacht te wijden zijn aan het feit dat er in de kring van
katholieke universiteiten wel wat reliëf aan sommige argumenten gegeven wordt,
dat in de magere opsomming van de twee argumenten bij de auteur in Welvaart,
Welzijn en Geluk nauwelijks te vermoeden valt.
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Paus Pius XII en de Joodse tragedie
C.L. Brenninkmeijer S.J.
NU het rumoer rondom het toneelstuk Der Stellvertreter van de Duitser Rolf Hochhuth
maar niet wil verstommen, en de première te Parijs op 9 december 1963 in een toch
reeds woelige zaal in een volslagen tumult is ontaard, is het wellicht goed te trachten
een overzicht te geven over de discussie omtrent de problemen die het stuk ons stelt1).
Daarbij moet echter het gevaar worden vermeden, dat de eigen stellingname zich in
dezelfde emotionele sfeer voltrekt die de tot nu gevoerde discussie maar al te vaak
kenmerkt. Het opzien dat het stuk tot op heden gebaard heeft, dankt het minder aan
zijn literaire kwaliteiten dan aan het onderwerp dat aan de orde wordt gesteld. Eén
van de meest schrijnende, maar ook één van de moeilijkste hoofdstukken uit de
geschiedenis van ons jongste verleden komt ter sprake: de uitroeiing van de ongeveer
zes miljoen Joden onder Hitler tijdens de tweede wereldoorlog en het betrekkelijke
zwijgen van Pius XII als de hoogste autoriteit in de Katholieke Kerk ten aanzien van
deze wandaden. Hochhuths stelling luidt ongeveer als volgt: de Paus was bij zijn
kennis van de Jodenvervolging en Jodenvernietiging in het Derde Rijk verplicht
geweest daartegen openlijk en met nadruk te protesteren. Tegen beter weten in zou
hij volgens Hochhuth echter hebben gezwegen, gedreven door geldzucht, angst,
opportunisme, politieke berekening en een overwaardering van de diplomatie. Door
het verzuim van dit schuldig zwijgen zou de Paus de deportatie en de verdelging van
miljoenen Joden mede mogelijk hebben gemaakt en daardoor zelf mede schuldig
zijn geworden aan deze ten hemelschreiende misdaad.
Het staat vast, dat de Paus op de hoogte is geweest van het feit, de hevigheid en tot
op zekere hoogte ook van de omvang van de gruwelen door de Nazi's aan de Joden
bedreven. De draden van de berichtgeving van de gealliëerde inlichtingendiensten,
mededelingen van neutrale waarnemers en uitgewerkte verslagen van de Poolse
emigrantenregering in Londen kwamen alle in het diplomatieke wereldcentrum, dat
het Vaticaan gedurende de oorlog vormde, bijeen. Waarschijnlijk heeft de H. Vader
nooit een precieze kijk gehad op de perfide laagheid en de ware omvang van de
geperfectioneerde volkerenmoord in de vernietigingskampen. Aan het einde van de
oorlog bleken zelfs de gealliëerden nog verrast en ontzet bij de aanblik die de bevrijde
kampen hun boden. De grenzeloze brutaliteit en het mateloze cynisme van Nazileiders
en kampbewakers, waarmee ze werden geconfronteerd, bleken nu eenmaal voor
weldenkende mensen op het eerste gezicht volslagen ongeloofwaardig te zijn. In
grote lijnen moet het de Paus echter duidelijk zijn geweest wat er in de
verdelgingskampen gebeurde. Alleen het feit van een onvolledige kennis van de
aldaar gepleegde beestachtigheden had hem niet mogen weerhouden een openlijk
protest te laten horen en kan ook nooit de reden zijn geweest van het zwijgen van de
Paus.

1) Voor een literaire kritiek op Der Stellvertreter zie Streven Jrg. XVII, december 1963, pp.
241-249.
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Verder zijn er die menen, dat een wereldwijd hoorbaar protest van de Paus achterwege
gebleven is, omdat het toch geen kans op succes zou hebben gehad. Zonder ons nu
reeds uit te laten over de al of niet aannemelijkheid van deze opvatting moeten we
zeggen, dat we niet alleen oog mogen hebben voor het uiterlijke effect van een protest.
Denken we alleen maar praktisch-pragmatisch, dan was het protest van duizenden
martelaren en verzetshelden in zekere zin nutteloos en dwaas; zij vroegen niet naar
uiterlijk succes, toen zij protesteerden. Hun protest klonk vaak ogenschijnlijk
tevergeefs, maar hun sterven was toch niet zinloos. Aan hun dapperheid hebben wij
het te danken, dat ons het besef is gebleven, dat onrechtvaardigheid en
onmenselijkheid niet zwijgend mogen worden geduld. Bovendien is het duidelijk,
dat de Paus niet alleen zijn stem moet verheffen als er aan de Kerk onrecht wordt
aangedaan, maar ook en juist als er zware misdaden tegen de mensheid als zodanig
worden gepleegd. De Kerk is immers niet alleen door Christus bedoeld om de
geopenbaarde waarheid te beschermen en te bewaren, maar zij moet ook opkomen
voor de grote menselijke waarden en zedelijke normen, die voortvloeien uit de
menselijke natuur2). In tijden van grote nood hebben de Pausen dan ook altijd hun
stem verheven.
Wat nu te zeggen over Pius XII, die enerzijds weet heeft gehad van de
gemechaniseerde moord op de Joden en anderzijds geen openlijk protest zou hebben
laten horen? Hebben Hochhuth en met hem zijn vele medestanders gelijk met hun
bewering, dat de Paus uit fatale lafheid heeft gezwegen, en, zo hij al heeft gesproken,
een vorm van stellingname heeft gekozen, die volslagen onvoldoende was aangepast
aan de duivelse afmetingen die de Jodenvervolging had aangenomen? In hun ogen
zou alleen een plechtige veroordeling en de opzegging van het in 1933 gesloten
concordaat werkelijk succes hebben gehad en Hitler hebben gedwongen zijn acties
tegen de Joden te staken of althans tenminste te remmen. Of ligt het gelijk bij degenen
die verklaren, dat een openlijk protest niets zou hebben uitgehaald, doch integendeel
de situatie voor de Kerk en voor de Joden zelf met zeer grote waarschijnlijkheid
alleen maar zou hebben verergerd? Hierop moeten we antwoorden, dat noch de
stelling van Hochhuth: een protest zou succes hebben gehad - noch de these van zijn
critici: een protest zou niets hebben uitgehaald - werkelijk kan worden bewezen.
Over mogelijke effecten van stappen die niet werden gezet, is niets met absolute
zekerheid te zeggen. Hoogstens zou men min of meer gemotiveerde vermoedens
naar voren kunnen brengen. Over wat er gebeurd zou zijn als de Paus plechtig en
openlijk geprotesteerd zou hebben, is niets met zekerheid vast te stellen. Of met de
woorden van de bekende Duitse historicus Dr. Hans Buchheim: ‘De princiepen van
wetenschappelijk gefundeerd historisch onderzoek verbieden, van een gebeurtenis
die niet heeft plaats gegrepen, te willen bewijzen, dat ze een bepaald gevolg had
moeten hebben, of niet had kunnen hebben. Niemand kan dus redelijkerwijs in de
strenge zin van het woord willen bewijzen, dat een onverholen protest van de Paus
onder geen enkele omstandigheid succes zou kunnen hebben gehad. Even onverstandig
zou het ongetwijfeld zijn te beweren, dat een protest succes zou hebben gehad. Als
nu zo'n, reeds op logische gronden zinloze bewering echter toch wordt geformuleerd,
dan mag de historicus zich er niet toe laten verleiden het eveneens onbewijsbare
tegendeel te willen bewijzen.
2) Cfr. Mgr. Dr. A.C. Ramselaar: Der Stellvertreter in Christus en Israël. Jrg. 6, 1963, p. 104.
Hij haalt een uitvoerige passage aan van deze strekking uit Herder-Korrespondenz, mei 1963.
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Wel echter kan en moet hij kritisch verklaren, welke feiten en samenhangen tegen
de opgestelde bewering spreken’3).
Een kritisch onderzoek van Hochhuths apodictische en onbewezen stelling roept
echter zoveel tegenwerpingen op, dat zij grotendeels als foutief moet worden
aangemerkt. Bovendien maakt Hochhuth door zijn eenzijdige, ja hatelijke kijk op de
recente kerkgeschiedenis en haar figuren het de lezer uitermate moeilijk een
onbevangen oordeel uit te spreken. Toch heeft Hochhuth uitdrukkelijk verklaard, dat
hij historisch trouw t.o.v. zijn stof te werk wilde gaan. Erwin Piscator, de eerste
regisseur, betitelde Der Stellvertreter daarom als een ‘documentair toneelstuk’. In
het historisch commentaar dat Hochhuth op zijn stuk laat volgen en dat als een
integrerend bestanddeel van het geheel moet worden beschouwd4), verklaart hijzelf:
‘De volgende aantekeningen bij omstreden gebeurtenissen en getuigenissen moeten
echter bewijzen, dat de schrijver van het drama de vrije ontplooiing van de fantasie
slechts zover heeft toegelaten, als nodig was om het aanwezige historische ruwe
materiaal in het geheel tot een toneelstuk te kunnen vormen. De werkelijkheid bleef
steeds gerespecteerd, maar zij werd van slakken gezuiverd’ (p. 229).
Nu hebben wij zijn historische grondigheid en nauwgezetheid niet kunnen
ontdekken. Natuurlijk heeft een schrijver recht op dichterlijke vrijheid, maar de auteur
mag deze vrijheid niet misbruiken en hij heeft de zedelijke plicht de eer en goede
naam van historische personen te respecteren, met name in een poging tot historische
zelfrechtvaardiging met bronnenvermelding, die hij op zijn stuk laat volgen. Hochhuth
beweert drie jaren nodig te hebben gehad voor deze historische speurtochten, voor
het verzamelen van het materiaal en het schrijven van het stuk. In weerwil van deze
lange periode van bezinning op zijn onderwerp zijn er toch een groot aantal
vergissingen inzake kerkelijke terminologie en het leven en de omgangsvormen in
het Vaticaan zijn tekst binnengeslopen. Dat is wellicht voor een niet-katholiek nog
enigszins begrijpelijk, maar zijn historisch commentaar wemelt bovendien nog van
geschiedkundige onwaarheden en flagrante nonsens. Hoe lang hij ook gelezen,
gestudeerd en onderzocht moge hebben, het is duidelijk, dat hij zich aan een stof
heeft gewaagd die hij niet heeft aangekund. Hij had er beslist beter aan gedaan een
onderwerp te kiezen dat hij beter kon overzien, of anders had hij gewoon langer en
grondiger moeten studeren.
Zo wordt een curiale schertsfiguur als kardinaal-staatssecretaris opgevoerd, die
zich enerzijds als een burgerlijke levensgenieter en een kletsende ‘theetante’ ontpopt,
anderzijds wordt afgeschilderd als een aalgladde, weinig scrupuleuze diplomaat, die
de Paus in zijn omgang met derden als ‘chef’ betitelt (b.v. pp. 86-87). De Jezuïet
Riccardo, die zich in het stuk onstuimig verzet tegen het lijdelijk toezien van de Paus
meent, dat deze zijn priesters in Europa ‘ex cathedra’ het martelaarschap zou moeten
aanbevelen (p. 126), evenals hij ook Hitler ‘ex cathedra’ zou moeten vervloeken (p.
96).
Erger dan deze foutieve terminologie zijn zijn historische onjuistheden. De
3) Cfr. Dr. Hans Buchheim: Zur Diskussion um Hochhuths Stellvertreter. - Die zeitgeschichtliche
Problematik. Herder-Korrespondenz. Jrg. XVII, mei 1963, p. 381.
4) Cfr. Historische Streiflichter, pp. 229-274 in de paperback-uitgave van Der Stellvertreter
bij Rowohlt, Hamburg, 1963. Bij aanhalingen uit de tekst wordt de p. steeds tussen haakjes
vermeld.
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vaak gehoorde misvatting dat propagandaminister Josef Goebbels een
Jezuïetenleerling is geweest, wordt klakkeloos verder gecolporteerd (p. 240). Friedrich
Heer citerend meent Hochhuth, dat de priesters in Duitsland voor Hitlers kruistocht
tegen het Bolsjewisme de massa's van het gelovige volk ter beschikking zouden
hebben gesteld, die vervolgens de veldslagen in werden gedreven door aalmoezeniers
van beide confessies (p. 241). Een enormiteit in de ogen van iedereen, die enigszins
op de hoogte is van de moeilijkheden en de minimale kansen voor de geestelijke
verzorging in Hitlers legers. De Generaal der Jezuïeten, pater Wlodimir Ledochowsky,
is niet in het voorjaar 1943 gestorven (p. 261), doch op 13 december 1942. De
Reichsführer SS, Heinrich Himmler, wordt door Hochhuth voorgesteld als iemand
die voortdurend tot concessies bereid was en regelmatig tegenover Hitler in oppositie
zou hebben gestaan, met name wat de strijd tegen de Kerk betreft5). Hij zou zich
alleen door Hitlers wilde plannen hebben laten opzwepen en in de grond van zijn
hart eigenlijk tegen de uitroeiing der Joden en der geesteszieken zijn geweest. Ook
zou hij het mislukken van de aanslag op Hitler (20 juli 1944) hebben betreurd.
Himmler wordt in navolging van de Britse historicus Trevor-Roper, wiens vaak
anti-katholiek getinte ironie regelmatig op gespannen voet staat met zijn zin voor
objectiviteit, door Hochhuth een grootinquisiteur genoemd, die te vergelijken zou
zijn met de heilige kardinaal Robertus Bellarminus, eveneens een dierenvriend, die
zo'n liefde voor de dieren bezat, dat hij lastige vliegen niet placht weg te jagen of te
doden, doch rustig liet begaan (p. 242). Uitlatingen van Mussolini worden door de
antifascist Hochhuth opeens voor zoete koek aangenomen, als ze hem voor zijn
aanval op de Paus in zijn kraam te pas komen (p. 235, 271). Vaak wordt door
Hochhuth als bron het bekende boek The final solution (‘Die Endlösung’) van Gerald
Reitlinger vermeld6), die weliswaar met de meest nobele bedoelingen aan het werk
is gegaan om een getrouw beeld van de SS-staat te ontwerpen, maar daar jammer
genoeg niet in is geslaagd. Hoewel bedoeld als een standaardwerk, wemelt het boek
van onjuistheden en is wetenschappelijk niet serieus te nemen.
Dit is een greep uit de meer onschuldige historische en kritische ontsporingen van
de auteur van Der Stellvertreter. In zijn Historische Streiflichter achter het stuk
formuleert hij echter ook massief zijn beschuldigingen aan het adres van de Paus en
het Vaticaan, waarbij de waarheid vaak afschuwelijk geweld wordt aangedaan. Van
Paus Pius XII, die zoals elke mens ook zijn zwakke kanten heeft gehad, maakt
Hochhuth een volslagen karikatuur. Vooral ijdelheid, vreesachtigheid, zorg voor
kapitaalbelangen en politiek opportunisme springen bij hem in het oog. Over zijn
spreken in het openbaar, over zijn gestes en zijn zuidelijk pathos wordt door Hochhuth
het oordeel geveld van ‘leugenachtigheid, die des te schokkender is, omdat blijkbaar
niemand der aanwezigen, de Paus wel het allerminst, eraan geloofd kan hebben’ (p.
271). Hier wordt zonneklaar bij Pius XII kwade trouw verondersteld.
Ook een tweede bewering van Hochhuth is volledig ongeloofwaardig, dat nl.

5) In het boekje: Verfälschte Geschichte. Antwort an Rolf Hochhuth (Morus Verlag - Berlin,
1963) van de vicaris-generaal van West Berlijn Mgr. Walter Adolph, pp. 21-22, vinden we
een weerlegging van deze opvatting. De brochure van deze Berlijnse prelaat met zijn talrijke
documentatie biedt op vele punten die Hochhuth eenzijdig of onwaar voorstelt, klaarheid.
6) Gerald Reitlnger, The final solution, Vallentine, Mitchell, London 1953.
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de Paus het nationaal-socialistische regime in Europa niet zou hebben willen laten
vallen, omdat het Europa tegen de Sowjets verdedigde. Voor deze bewering wordt
verder geen bewijs geleverd. We beschikken echter over een uitspraak van Pius XII
waaruit een geheel andere houding spreekt: ‘Wij hadden de voortdurende zorg een
voor de arme mensheid zo rampzalig conflict te remmen. Daarom hebben wij ons,
ondanks de aandringende pogingen van bepaalde zijde, er vooral voor gehoed, aan
onze lippen of onze pen ook maar één woord, één enkel teken van goedkeuring of
aanmoediging ten gunste van de tegen Rusland in het jaar 1941 ontketende oorlog
te laten ontsnapen’7).
Zo zou de Paus ook persoonlijk nooit een vinger hebben uitgestoken naar de Jezuïet
Alfred Delp en andere Duitse priesters om hen aan de greep van en de executie door
zijn ‘concordaatspartner’ (!) Hitler te ontrukken (p. 235). In het hele stuk wordt het
concordaat van 1933 aangevallen als een vriendschapsverdrag tussen het Vaticaan
en Hitler. Door met de opzegging van het concordaat te dreigen zou de Paus de kerk
in Polen en ook de katholieken in Duitsland beter hebben kunnen beschermen
tegenover de Gestapo. Opzegging van het concordaat en een mogelijke dreiging met
het interdict zouden de Nazi's hebben afgeschrikt, omdat daardoor 35 miljoen
katholieken tegen het regime zouden zijn opgestaan (p. 236). Het wordt een
onbegrijpelijke tekortkoming genoemd, dat de Paus niet tenminste na de Duitse
nederlaag bij Stalingrad (31 januari 1943) tegen de deportaties der Joden heeft
geprotesteerd, omdat de Nazi-dictatuur toen eigenlijk al verslagen was en de
gaskamers en crematoria in Auschwitz nog hun hoogste dagomzet moesten bereiken
(p. 236). Dit had des te beter kunnen gebeuren, omdat er onder de oorlog althans de
uiterlijke schijn van vrede tussen Hitler en het Vaticaan heeft bestaan, een vrede
waar vooral Hitler belang bij had (p. 261). Alleen het Vaticaan, de bisschoppen en
de nuntii zouden hem nog respect hebben ingeboezemd (p. 238). Volgens Hochhuth
hielpen de protesten van enkele nuntii (b.v. in Roemenië), waaruit wordt afgeleid,
dat een doortastend, vastberaden optreden altijd geholpen zou hebben. Als de Paus
tegen de moord op de Joden een machtwoord had gesproken, dan zou dat zeker succes
hebben gehad (p. 257). Het argument van de Paus, dat hij gezwegen heeft ‘ad maiora
mala vitanda’ - ‘om ergere dingen te voorkomen’ - laat hij niet gelden, met de uitroep:
‘hoe kan men dat eigenlijk nog zeggen, aangezien toch iets ergers als het ergste dat
gebeurde, nl. de meest omvangrijke mensenjacht in de geschiedenis van het Westen,
God betere het, niet is voor te stellen’ (p. 257). Tenslotte zou een pauselijk protest
tegen de Jodenuitroeiing ook niets te maken hebben met een eventuele partijdigheid
van de Paus tijdens de oorlog die aan de gang was. Wat immers hadden Hitlers
uitroeiingsmaatregelen met de oorlog te maken? Oorlog en Jodenvernietiging vielen
ongetwijfeld samen, maar deze systematische volkerenmoord heeft geen enkele
veldslag beslist. De euthanasie en de Jodenverdelging, door de Nazi's toegepast,
mogen dus niet worden beschouwd als misdaden van een oorlogvoerende natie (p.
258). Tot zover de weergave van Hochhuths opinies.
De wezenlijke historische constatering in Hochhuths stuk is, dat Paus Pius XII een
openlijk protest achterwege heeft gelaten. Dit tijdens de tweede wereldoorlog
achterwege laten van een formeel protest voor het gehele wereldforum
7) Paus Pius XII tot het Corps Diplomatique op 25 februari 1946.
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tegen de deportatie en de moord op de Joden is, hoe men er ook over moge denken,
een onomstotelijk feit. Maar het zou lichtzinnig zijn hieruit af te leiden, dat de Paus
de onder Hitler zo verschrikkelijk lijdende Joden zou hebben verwaarloosd. Het gaat
niet aan met Hochhuth te zeggen: ‘Wellicht hebben nooit tevoren in de geschiedenis
zoveel mensen de passiviteit van een enkele politicus met hun leven betaald’ (p.
240).
Eigenlijk moeten we zeggen, dat Hochhuth niet alleen Paus Pius XII en het wezen
van de katholieke Kerk voornamelijk politiek en in machtsverhoudingen heeft gezien,
maar ook niet in staat is geweest om het ware gezicht van het nationaal-socialisme
en zijn ‘Führer’, Hitler, te onderkennen, hoe afwijzend hij persoonlijk ook moge
staan tegenover deze verziekte levensbeschouwing. Als Hochhuth de gruwelijke
tragedie van het volk Israël onder de Nazi-dictatuur in haar diepste oorzaken tracht
te benaderen, doet hij jammer genoeg geen poging om de echte, feitelijke dragers
van de nazistische hoogmoed en mensenverachting zoals Hitler, Himmler,
SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich, chef van het Reichssicherheitshauptamt,
zijn opvolger Ernst Kaltenbrunner, Gestapo-Müller, Reichsleiter Rosenberg, Gauleiter
Erich Koch of één van de vele andere leidende Nazi's dramatisch in het gebeuren te
betrekken. Voor deze lieden betekende de mensenjacht en -moord op Joden, Slaven
en vele andere niet-Germaanse volkeren niet op de eerste plaats een daad van een
onvoorstelbare wreedheid, maar vooral een consequente politieke maatregel, die
voortvloeide uit het veronderstelde feit van de natuurlijke suprematie van het Arische
ras, de minderwaardigheid van de Slavische en de volledige ontmenselijking van de
Joodse mens, die werd beschouwd als een wezen dat minder recht op het leven had
dan een dier.
Steunend op materialistisch-biologische categorieën van troebele, 19e-eeuwse,
antisemitische oorsprong wilden deze nationaal-socialisten orde scheppen in Europa
door in hun ogen biologisch waardevolle mensen zich te laten vermeerderen en
minderwaardige te laten verkwijnen of ze onschadelijk te maken. Euthanasie,
sterilisering, gedwongen verhuizing van hele volksstammen en germanisering van
bepaalde landstreken en niet te vergeten de uitroeiing van hele groepen als waardeloos
of zelfs als gevaarlijk beschouwde ‘elementen’ werden als een ordeningsbeginsel
gezien. Juist de meest mensonterende gruwelen van het nationaal-socialisme golden
de krankzinnige poging door selectie en vernietiging van bepaalde medemensen het
politieke leven te reformeren en Europa opnieuw te ordenen. Aan de Joden nu werd
het menszijn ontzegd; zij golden als een ziektekiem in het volkslichaam, als
gevaarlijke insekten, die mochten worden doodgedrukt. Zo leek de Jodenverdelging
op de bestrijding van een insektenplaag, op een soort massale desinfectie, die door
de machthebbers consequent van elke menselijke verhouding tot de slachtoffers was
beroofd8). Dit walgelijke, irrationele onlustgevoelen, dat de naam van
nationaal-socialistische wereldbeschouwing kreeg, is uitgelopen op een stelselmatige,
geïndustrialiseerde vorm van vernietigingsactie, omdat het van de hoogmoedige
veronderstelling uitging, dat de ene mens beschikkingsrecht zou kunnen hebben over
zijnsgelijke. Demonische hoogmoed en sadistische lusten werden op medemensen
botgevierd, die als groep aansprakelijk werden gesteld voor het tekort aan Duits
prestige en macht. De nieuwe ordening van Europa door uitroeiing
8) Cfr. Dr. Hans Buchheim: Das dritte Reich. Grundlagen und politische Entwicklung. Kösel,
München, 1958, pp. 40-42.
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van de Joden werd op aanwijzing van Hitler en Himmler sinds de beruchte
Wannsee-Konferenz op 20 januari 1942 onder leiding van Heydrich met een totale
terreur en een onbegrijpelijke gewetenloosheid nagestreefd. Zij zijn de werkelijke
tegenspelers van Paus Pius XII geweest, al treden ze ook bij Hochhuth niet op. De
door hem voor het voetlicht gebrachte subalternen zoals de voor de gaskamers in
Auschwitz selecterende ‘Doktor’, de schedeldeskundige van de universiteit te
Straatsburg, professor Hirt, die zich heeft gespecialiseerd in een vergelijkende studie
over de schedelomvang van Joods-bolsjewistische commissarissen, vervolgens
SS-Obersturmbannführer Fritsche en de chef van de Duitse politie in Rome, Salzer,
zijn toch niet in staat, hoewel zij een goede dwarsdoorsnede vormen van
weerzinwekkende beulsgestalten die zich in Hitlers dienst hadden gesteld, de
gruwelijke perverse absurditeit van de ‘Endlösung’ waar te maken9).
Deze ‘Endlösung’, de uiteindelijke liquidatie van het Joodse ras, werd door Hitler,
de fanatieke Jodenhater, ook fanatiek uitgevoerd. Het ging tenslotte om de centrale
grondthese van zijn wereldbeschouwing, dat de Arische mens alleen de ideale drager
van gezonde raskenmerken was, die hem geschikt maakten een leidende rol te spelen
in de wereld. Door geen protest zou hij zich van de uitvoering van zijn plannen laten
afhouden. De Zwitserse psycholoog J. Rudin heeft er op gewezen, dat het met
fanatisme zo is gesteld, dat een fanaticus op protesten en weerstanden alleen met een
nog intensiever fanatisme pleegt te reageren10). Uiterlijke tegenstand prikkelt de
fanaticus om de laatste resten van eigen innerlijke twijfel te overwinnen en provoceert
een gewetenloze reactie. Op tegenstand reageert de fanaticus dan ook met een nog
verbetener inspanning, nog feller doorzettingsvermogen en nooit is hij werkelijk
bereid om echte compromissen te sluiten.
We weten, dat Hitler in de praktijk elke vorm van tegenstand met een steeds
grimmiger wordende inspanning beantwoordde. Hij was zich niet alleen van zijn
fanatisme bewust, maar hij beriep er zich ook voortdurend op en eiste van zijn
volgelingen een fanatieke volgzaamheid, die blindelings moest handelen. Niet in
staat om tegenslagen te accepteren hield hij vast aan eenmaal genomen besluiten en
was hij van mening, dat hij alleen door de geweldige krachten van zijn demonische
wil aan de loop der gebeurtenissen een beslissende keer zou kunnen geven. Zo kon
hij sinds Stalingrad regelmatig hele legers opofferen om tenminste de suggestie te
hebben, dat hij rigoreus aan eenmaal gemaakte plannen bleef vasthouden.
Naarmate de oorlog langer duurde, de overwinningskansen verminderden, zijn
macht afbrokkelde en de ondergang van zijn dictatuur zich meer en meer aftekende,
traden Hitlers primitief nihilisme, zijn haat en wraakzucht steeds openlijker aan de
dag. ‘Het geweten is een Joodse uitvinding. Het is als de besnijdenis, een verminking
van het menselijk wezen’, zei hij eens vertrouwelijk11). Met het aflopen van zijn
regime werd Hitlers optreden steeds illusionistischer, zinlozer en misdadiger. Zijn
eisen konden steeds minder worden

9) Cfr. W. Adolph: Verfälschte Geschichte, l.c. pp. 10-11.
10) Cfr. J. Rudin: War das Schweigen Pius XII ein Verbrechen? in Orientierung, nr. 19, 27 Jrg.,
15 oktober 1963, pp. 208-211.
11) Geciteerd naar H.G. Adler: Hitler als Persönlichkeit in de bundel opstellen Der Führer ins
Nichts. Eine Diagnose Adolf Hitlers. Grote Verlag, Rastatt/Baden. 1960, p. 74.
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vervuld, zijn bevelen werden volkomen belachelijk. Wie ze echter niet kon of uit
verantwoordelijkheidsbesef voor de hem toevertrouwde mensen of goederen niet
wilde vervullen, gold als een verrader. Hitler was tenslotte als een door de gealliëerden
in het nauw gedreven dier, tot elke daad van hysterie en tot elke misdaad bereid.
Onvoorstelbaar wreed besloot hij in zijn val niet alleen het Duitse volk, maar voor
zover mogelijk ook heel Europa mee te slepen.
In deze samenhang is het opmerkelijk een zinsnede te citeren uit een interview,
dat Rolf Hochhuth in april 1963 heeft gehad met de redacteur Rolf Becker van het
Duitse weekblad Der Spiegel12):
Becker:

‘Moest Pius XII niet bang zijn voor het
feit, dat als hij luid protesteerde, de
talrijke Joden die in kloosters verborgen
en in Rome gehuisvest waren, zouden
worden uitgeroeid?’

Hochhuth:

‘Ik geloof niet, dat de SS de kloosters zou
hebben bestormd. Hitler is niet de
amokloper tot elke prijs geweest, waartoe
men hem op het ogenblik rekent’.

Hier hebben we te doen met een schromelijke onderschatting van de totale dictatuur,
die de geesteszieke Hitler aan Europa oplegde13). Zijn fanatieke wil om de oorlog tot
het meest bittere einde uit te vechten, zijn politiek van de ‘verschroeide aarde’ op de
talrijke terugtochten van zijn legers, de meedogenloosheid waarmee hij zijn eigen
ondergang identificeerde met die van het Duitse volk en vooral zijn giftige bevelen,
de Jodenverdelging steeds verder op te voeren in weerwil van het ongunstige
oorlogsverloop, kenschetsen de dictator als een amokloper, die tot de meest
onverwachte, agressieve uitvallen in staat moest worden geacht. Deze maniak schrok
voor absoluut niets meer terug en had dat nooit gedaan, omdat hij gebruikmaking
van geweld niet als ultima ratio, maar als uitgangspunt van de politiek beschouwde.
We mogen ons wel met verbazing afvragen hoe het komt, dat de Duitsers en de
democratische landen van het vrije Europa een man als Hitler hebben geaccepteerd
en zo lang hebben laten begaan. Na de verloren oorlog van 1914-1918, na het politieke
12) De Nederlandse vertaling van De Gelderlander, zaterdag 6 juli 1963.
13) De zenuwarts Dr. Johann Recktenwald heeft in Woran hat Adolf Hitler gelitten? Ernst
Reinhardt Verlag, München, 1963, 122 pp., de beschikbare gegevens over Hitlers
gezondheidstoestand verzameld en geanalyseerd. Zijn diagnose luidt: Hitler leed aan het
zogenaamde laat-parkinsonisme, een ziekte ten gevolge van een organische hersenkwaal
(encephalitis). De belangrijkste symptomen van deze ziekte zouden volgens Recktenwald
zijn: starre, flakkerende blik, sterke bevingen en trillingen in bepaalde lichaamsdelen en een
zware storing van het slaapvermogen. Nog dieper ingrijpend zijn bepaalde
karakterveranderingen, waardoor de aangepastheid in het sociale gedrag wordt verminderd
door plotseling openkomende woede-aanvallen, uitingen van ruwheid en gewetenloosheid,
een uitgesproken lust om te liegen en misdaden te begaan. Verder leeft in de patient een
overtuigings- en geldingsdrang, die hem spoedig zijn omgeving doen beheersen. Verdere
symptomen zijn o.a. bijziendheid, bol staan van de ogen, bleke, soms grauwe gelaatskleur,
sterke transpiratie, dwangpsychosen (rusteloosheid, leeswoede, onstuitbare praatlust).
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bankroet van een door steriele partijstrijd ondermijnd staatsgezag in de republiek
van Weimar en na de diepe schokken ten gevolge van de economische wereldcrisis
meenden vele Duitsers, dat Hitler antwoord zou geven op hun ongearticuleerde
verlangens en politieke verwachtingen. In de kringen van het Duitse democratische
burgerschap was de bereidheid gegroeid om Hitler

Streven. Jaargang 17

440
een kans te geven. Door zijn aanvankelijke successen op politiek, militair en sociaal
gebied verwierf hij ook bij veel weldenkende mensen de faam van onfeilbaarheid
en van een geniaal oordeelsvermogen. De verleidelijke mogelijkheid van één, groot
en krachtig Duitsland begon zich voor velen af te tekenen. Hitlers politiek van de
voldongen feiten stootte op een al te elastische politiek van tegemoetkoming bij
Engeland en Frankrijk, die werd voortgezet totdat de crisis rondom de Poolse corridor
in 1939 de aanleiding werd tot de tweede wereldoorlog. Uit deze al te toegefelijke
politiek der dertiger jaren sprak vooral het slechte Europese geweten vanwege het
vredesverdrag van Versailles, alsook de onervarenheid in de omgang met dictatoren.
Bittere ervaringen hielpen het vrije Europa en ook een aantal Duitsers uit de droom
en gaven de blik vrij op een weg, waarop niet alleen de democratische
grondwettelijkheid, maar ook elke staatkundige orde zou worden vernietigd. Tegen
het steeds manifester wordende onrecht stonden velen hulpeloos en blind. De normale
weldenkende mens in en buiten Duisland bleek niet opgewassen te zijn tegen de
berekening, de sluwheid, heerszucht en bruutheid van Hitler en de zijnen. Voortdurend
was het nationaal-socialisme onderschat en nu kreeg men de rekening gepresenteerd.
Door deze onderschatting was een grote politieke fout begaan, die het noodlot als
het ware tartte en Hitlers agressiviteit uitdaagde.
In Duitsland werd het grote publiek met alle middelen van eenzijdige propaganda
bewerkt, zodat tegen dit gebruik van stemkracht en feitenverdraaiing niet viel op te
tornen14). Het volk werd beroofd van een vrije nieuwsvoorziening en verre gehouden
van alle informatiebronnen (pers en radio) die niet door de Nazi's werden
gecontroleerd. Daardoor kwam voor het merendeel der Duitsers de mogelijkheid te
vervallen om zich een juist beeld te vormen van de situatie in en buiten hun land en
zich te vergewissen van de feiten rondom de Joden-liquidatie. Het gevolg was, dat
elke poging tot verzet grotendeels in het duister tastte. Het zou de 35 miljoen
katholieken in Duitsland naar aanleiding van een openlijk protest van de Paus tegen
de Jodenmoord onmogelijk zijn geweest als één man tegen Hitler op te staan, zoals
Hochhuth suggereert. Niet alleen omdat dit gezien de heersende Naziterreur de
bereidheid tot het martelaarschap zou hebben geïmpliceerd - een bereidheid die zeker
niet overal aanwezig mocht worden geacht -, maar ook de bereidheid tot het
martelaarschap in de situatie van een totalitaire heerschappij, d.w.z. met de angst,
dat het regime zijn woede aan vrouw en kinderen zou kunnen koelen (de zogenaamde
‘Sippenhaft’), zonder een echte openbaarheid, waarin een woord van protest zou
worden vernomen en zonder de mogelijkheid om zich te organiseren tot een
gemeenschappelijk verzet. In de loop der jaren was er namelijk onder het Naziregime
door de afschaffing van de vrije meningsuiting, door opheffing van het
niet-nationaal-socialistische verenigingsleven, door het verbod van samenscholing
en kritiek, door de angst voor de Gestapo, de politiespionnen en de
concentratiekampen een opmerkelijke isolatie van de enkeling ontstaan. De 35 miljoen
katholieke Duitsers bestonden uit evenzovele enkelingen. Bovendien werden door
een volkomen abnormale oorlogssituatie zeer veel mensen uit hun vertrouwde wereld
gehaald (o.a. naar het front). Hun aandacht werd door het verloop der militaire
14) Dr. Hans Buchheim (in: Zur Diskussion um Hochhuths Stellvertreter) analyseert bijzonder
knap de conditie, waarin de Duitse katholieken zich gedurende de oorlog bevonden. Van
zijn gedachten maken we gaarne gebruik. Cfr. Herder-Korrespondenz, mei 1963, pp. 378-381.
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gebeurtenissen al te zeer in beslag genomen en velen moesten ook het hoofd bieden
aan de verschrikkelijke gevolgen van de onbeperkte luchtoorlog, die de gealliëerden
bij wijze van vergelding boven Duitsland ontketend hadden. Er was in die dagen
eenvoudig geen georganiseerde actie mogelijk. ‘Zo ontstond de ronduit paradoxe
situatie, dat naarmate de Nazi's hun ware gezicht openlijk lieten zien en het inzicht
in het verderfelijke van hun systeem toenam, de mogelijkheid verminderde het regime
omver te werpen, want intussen was de greep van de partij op de staat zo verstevigd
en het volk zo in boeien geslagen, dat tegen de tyrannie der Nazi's alleen nog maar
een sterkere tegenorganisatie iets had kunnen uitrichten’15). Daar kwam nog bij, dat
de doorsnee-Duitsers te weinig beseften, dat het bij de Jodenvervolging om een
systematische actie ging, die persoonlijk door Hitler was bevolen en uiteindelijk op
massale uitroeiing uitliep. Velen waren maar al te geneigd bepaalde gruwelen, die
hun ter ore waren gekomen of waarvan ze getuigen waren geweest, als misstappen
van plaatselijke autoriteiten te beschouwen, die jammer genoeg door het regime niet
voldoende werden onderdrukt. ‘Der Führer weiss von alledem nichts’ lag op de lippen
der vele argelozen bestorven. Vooral rondom de ‘Endlösung’ en de
‘Sonderbehandlung’ der Joden - de SS was bijzonder vindingrijk in het bezigen van
camouflerende termen om hun wandaden aan kritische ogen te onttrekken - werd
een sluier van geheimzinnigheid opgetrokken, waarbij de algemene oorlogstoestand
als een gunstige coulisse kon dienen16). Veel van hetgeen onder deze termen werd
verstaan was de meesten slechts bij geruchte of helemaal niet bekend. Lekte er toch
toevallig iets naar buiten uit, dan mocht de SS zich niet op een opdracht van de Führer
beroepen, maar moest zelf het odium van een schijnbaar willekeurige misdadigheid
dragen. Met opzet werd de gehele ‘Endlösung’ voor de buitenwereld troebel en
ondoorzichtig gemaakt, zodat men er gewoon geen hooogte van kon krijgen.
Een protest van de Paus tegen de moord op de Joden zou in dit geterroriseerde, zich
in oorlog bevindende Duitsland ongetwijfeld als een bom zijn ingeslagen. Maar ik
waag te betwijfelen, of de Duitse katholieken, die niet genoeg overzicht bezaten en
zich geen voldoende zekerheid konden verschaffen omtrent de gepleegde misdaden,
op dit protest zouden hebben geantwoord met een openlijk verzet tegen het regime.
Voor hen was het allemaal zo onbegrijpelijk,
15) Cfr. Max Pribilla: Deutsche Schicksalsfragen. Josef Knecht, Frankfurt, 19502, pp. 45-46.
16) Het Derde Rijk en de Joden (van Léon Poliakov en Josef Wulf, nederlandse bewerking van
H. Wielek, Scheltema - Holkema, Amsterdam, 1956, pp. 104-105), vermeldt een brief namens
de Reichsführer-SS Himmler, waarin met nadruk op strenge geheimhouding en op het gebruik
van versluierende terminologie t.a.v. de Jodenvervolging wordt aangedrongen.
SS-Obersturmbannführer Rudolf Höss, commandant van Auschwitz, laat in zijn
Autobiographische Aufzeichnungen des Rudolf Höss, Deutscher Taschenbuch Verlag,
Dokumente nr. 114, München 1963, p. 157, 164, 166-167, voortdurend doorschemeren, dat
zelfs voor de eigen organisatie van de SS, maar zeker tegenover de buitenwereld eigenlijk
niets mocht uitlekken over de moordacties. Om die reden werden in het
Reichssicherheitshauptamt (SS-hoofdkwartier) en het Wirtschaftsverwaltungshauptamt (het
administratieve hoofdkantoor der concentratiekampen) alle gegevens over de liquidaties in
de kampen vernietigd. Daarom konden er later ook nooit precieze cijfers worden gepubliceerd
over het aantal slachtoffers. Het aantal omgebrachte Joden bedraagt volgens vrij nauwkeurige
schattingen 6 miljoen, waarvan volgens mededelingen van Eichmann, van de afdeling IV b
4 (Judenreferat) van het R.S.H.A., aan Höss in Auschwitz alleen al 2.500.000 (p. 167).
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zo ongeloofwaardig. De realiteit geworden waanzin blijft namelijk altijd enigszins
ontoegankelijk. En dan was er nog de angst, die de gewetensnood niet tot een
gewetensbeslissing zou laten uitgroeien.
Een wijs man als Pius XII had lang genoeg als nuntius in Duitsland de opkomst
van de Nazi-partij meegemaakt om niet te weten, dat de uitwerking van een officieel
protest aan geen enkele twijfel onderhevig zou zijn. Vooreerst zou elk openlijk protest
waarschijnlijk ogenblikkelijk tot gevolg hebben gehad, dat Hitler op niets ontziende
wijze in actie zou zijn gekomen. Niet op de eerste plaats tegen de persoon van de H.
Vader zelf - al was ook dat niet uitgesloten - maar vooral tegen de verblinde, radeloze
of onderdrukte katholieken in Duitsland en het bezette Europa. Daardoor zou de hulp
die de vervolgde Joden nog geboden kon worden, praktisch geheel zijn komen te
vervallen.
Er resten ons nog een aantal vragen, o.a. omtrent het concordaat, het succesvolle
protest van de bisschop van Münster tegen de euthanasie-moorden, en vooral de
vraag naar de mate waarin de Paus dan wel geprotesteerd heeft. Deze kwesties en
met name de wezenlijke vraag of de Kerk als geheel zich door zwijgen schuldig heeft
gemaakt, hopen wij in een volgend artikel te onderzoeken.
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Op zoek naar de gestalte van een functionele wereld
Prof. dr. ir. F.Ph.A. Tellegen
‘To be sure, an ordinary use object is not and should not be beautiful; yet,
whatever has a shape at all and is seen cannot help being either beautiful,
ugly or something in-between’.
uit: The human condition
H. Arendt, New York '59, pag. 152.
WANNEER een geschiedschrijver in het begin van het volgend millennium
Eindhoven in het midden van de 20e eeuw zal beschrijven, dan zal hij moeten
vermelden dat in die tijd - in 1950 - een school voor industriële vormgeving ontstond
en dat kort daarop een technische hogeschool haar deuren opende voor studenten.
De jonge mensen, die in beide instellingen worden opgeleid, zijn voor het grootste
deel bestemd voor het industriële bedrijfsleven.
Men mag aannemen dat deze historicus zijn geschrift zal verluchten met platen;
het beeld herneemt immers zijn rechten tegenover het woord! Een silhouet van
Eindhoven in 1963 is voldoende om de laatstgenoemde school, de technische
hogeschool, te laten zien. In de eerste helft van de 20e eeuw werd immers het sinds
eeuwen nauwelijks veranderde aanzien van Eindhoven definitief doorbroken door
een industriële hoogbouw; in de tweede helft volgde daarop de technische hogeschool.
Misschien schrijft hij wel dat het toentertijd leek alsof deze eerste hoogbouwers
wedijverden in hoogte!
Van de school voor industriële vormgeving is op deze wijze niets te zien. Om haar
te vinden moet men zelfs op zoek gaan naar gebouwen met een andere oorspronkelijke
bestemming, en naar nood-bouwsels, waarvan het ‘tijdelijk’ bestaan maar al te
duidelijk is. En men zal moeten vragen waar zij tijdelijk is ondergebracht.
Hiernaar gemeten steekt de zekerheid van een toekomst voor de technische
hogeschool wel schriel af tegen de twijfelachtigheid van het voortbestaan van de
academie!
Tot dusver heb ik de geschiedschrijver alleen maar controleerbare feiten laten
vertellen, wetenschappelijk verantwoord! Maar de betekenis van deze introductie
ligt o.m. hierin, dat ik geloof in de toekomst van beide instellingen, niet louter naast
elkaar, maar in betrekking tot elkaar. Dat is een puur persoonlijk geloof, dit om verder
reikende interpretaties te voorkomen.
Dat geloof kan ik niet waarmaken vanuit een onbekende toekomst, maar alleen
vanuit het heden, dat voortkomt uit een verleden en waarin een opdracht voor de
toekomst besloten ligt. Die opdracht wil ik trachten op te helderen, in een
historisch-wijsgerige beschouwing. Binnen het gegeven kader kan dit niet meer dan
een schetsmatige aanduiding worden.

Drie stappen naar de functionele wereld
Dat de mensheid in de 20e eeuw zich in een overgangstijd bevindt, kan een algemene
overtuiging genoemd worden. Termen als industriële ‘revolutie’ en
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‘bevolkings-explosie’1) geven onze opvatting weer over de omvang en de diepgang,
over de snelheid en de intensiteit ervan. In dit licht verschijnen vroegere tijden als
relatief statisch, als agrarisch-ambachtelijk, met de griekse polis en het romeinse
imperium, de vroeg-middeleeuwse burcht en de laat-middeleeuwse stad als telkens
overwonnen, tè beperkte vestigingsvormen. Wij ervaren onszelf en onze wereld als
principieel dynamisch, als toekomstontwerp - om met een centrale term uit de
wijsgerige antropologie te spreken -, als een ontwerp, dat telkens opnieuw gekozen
moet worden en dat niet zelf benoemd kan worden. De bijpassende vestigingsvorm
heet megapolis, metropolis of leefgebied; de beschikbare woorden schieten te kort.
De onmiddellijke wortels daarvan worden in de Europese cultuurkring gezocht, in
de zg. Nieuwe Tijd, maar voor een adaequaat vergelijkingspunt verwijzen de
cultuurhistorici veel verder terug, naar de prehistorische overgang van voedselzoekers
naar landbouwers en veetelers, globaal gezegd. R. Guardini omschreef in Das Ende
der Neuzeit2), de voleinding van de Nieuwe Tijd, de grondinspiratie van deze periode
en de daarbij behorende zelfinterpretatie van de Europese mens. Bij de aanvaarding
van de Erasmusprijs doorbrak hij dat beperkte kader3). Europa kreeg de opdracht haar
eigen geschiedenis - natie voor natie - te hèr-denken, óm te denken tot de geschiedenis
van Europa als geheel, teneinde zich gereed te maken voor een gesprek met de andere
wereldculturen en cultuurkringen. En dat zal niet louter een gesprek met woorden
zijn, maar evenzeer met ‘werken’, met gestalten of met cultuurgoederen, als U wilt.
Want wij hopen - voor het eerst in de geschiedenis - metterdaad één wereld te
bewonen en daarvan getuigenis af te leggen, ook in gestalten. Het zou kunnen zijn,
dat het meest bescheiden huisraad, speelgoed of voedselverpakking, daarvoor de
eerste aanknopingspunten bieden.
Een nadere beschouwing van de Nieuwe Tijd kan enig licht werpen op de weg,
die daarin werd gegaan en op de plaats, waarop wij nu staan. De afwending van het
middeleeuwse mens- en wereldbeeld kan aanvankelijk de indruk maken als een
terugwending naar de klassieke oudheid, een wedergeboorte in het verleden. Maar
dat is schijn, want spoedig openbaart zich deze terugwending als een doorbreking
van banden teneinde een nieuwe toekomst te banen. Het lijkt mij duidelijk, dat een
nieuwe inspiratie zich gaandeweg openbaart, door Guardini o.m. aldus aangeduid:
‘Der selbstherrlich handelnde, wagende und schaffende Mensch entsteht, der von
seinem “Ingenium” getragen, von “Fortuna” geführt, von “Fama” und “Gloria”
belohnt wird’4). Men zou kunnen zeggen dat de Europese mens van de nieuwe tijd
zich resoluut wendt naar het menselijk bestaan op aarde zelf, en dat hij, de
cultureel-maatschappelijke vormen doorbrekend, de aarde gaat exploreren en
exploiteren en zich een nieuwe, eigen wereld gaat bouwen. Utopieën vanaf Thomas
More tot Francis Bacon5) getuigen daarvan.
In dit verband is het van betekenis om te zien hoe de gang naar de opbouw
1) cf. prof. ir. J.J. Broeze De menselijke explosie. De natuurwetenschappelijke, technische en
economische expansie der mensheid vergeleken met het physisch-chemische gebeuren bij
een explosie. De Ingenieur jrg. 74 (1962), pp. A 497-A 499.
2) In het nederlands De gestalte van de toekomst, Aula 81.
3) Europa, werkelijkheid en taak, P. Brand, Hilversum 1962.
4) Das Ende der Neuzeit, Würzburg, 1951, p. 47.
5) cf. Der utopische Staat, Hamburg 1960.
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van een nieuwe wereld in drie grote stappen wordt afgelegd. De oudste is de
economische doorbraak van de overgeleverde structuren, al beginnend in Italië aan
het eind van de 13e eeuw6).
Eeuwen later, in de 18e eeuw, volgt de wetenschappelijk-technische revolutie,
waarvan de wortels overigens ver teruggaan. En daarop volgt, in de 19e eeuw, de
sociale revolutie, de principiële ombouw van de maatschappelijke structuur, die in
onze dagen nog volop aan de orde is. Over de vierde stap, de culturele revolutie, de
opbouw van de gestalte van deze nieuwe wereld, hoop ik nog iets te zeggen, na een
korte toelichting op de drie eerste fasen.
De economische revolutie, de doorbreking van de overgeleverde orde in de menselijke
behoeftebevrediging, knoopt aan bij het ambacht en zij keert de verhouding ambacht
- handel om. In de middeleeuwse structuur is de meester in het vak alleen bevoegd
in het verhandelen van zijn produkten. Men kan handelen in grondstoffen of in alleen
elders te vervaardigen produkten. De doorbraak bestaat in het verschijnen van de
ondernemer, de handelaar, die het voortbrengen van zijn handelswaar zelf ter hand
gaat nemen.
In de drie achtereenvolgende vormen van industrie, door Michel genoemd in zijn
Sozialgeschichte der industriellen Arbeitswelt7) is dat duidelijk: Haus-industrie,
Manufaktur, Fabriksindustrie. De eerste twee horen tot het vroege kapitalisme, de
laatste vindt de verbinding met de pragmatische wetenschap en sluit aan op wat wij
industrieel bedrijfsleven noemen. Ook de Hammonds spreken in hun The rise of
modern Industry8) van het nieuwe prestige van de handel.
De ondernemer, later onder sociale invloed gaande naar de vermaatschappelijkte
onderneming, is vóórbeeldig voor de gehele Nieuwe Tijd. Zij culmineert immers in
het alles en allen omvattende produktie - consumptiebestel. Dit dankt zijn
produktiviteitstoename aan de wetenschappelijke techniek en zijn naam als
welvaartsbestel aan de herverdeling van inkomens op sociaal - ethische gronden.
De tweede phase, de intrede van de experimenteel-mathematische natuurwetenschap
in de ondernemingsstructuur, treedt duidelijk naar voren in de 18e eeuw. De
ontmoeting vindt niet plaats aan de universiteiten, maar in de wetenschappelijke
genootschappen. De stoommachine is dè verschijningsvorm; het is haar allereerste
taak om haar eigen voedsel bereikbaar te maken - de kolen - en vervolgens zal zij
produktie en verkeer overvoeren naar geheel nieuwe dimensies. De arbeidende mens
wordt daarmee tot de bedienaar van de machine. Adam Smith ziet als het aangewezen
middel voor de welvaartstoename van de volkeren de stelselmatige taakverdeling in
het voortbrengen van goederen. Daarmede slaan wij definitief de weg in naar het
objectief uiteenleggen van de verrichtingen van de arbeidende mens, teneinde op
natuurwetenschappelijke basis een produktieproces te construeren.
Wat René Descartes in de 17e eeuw had gezien, begint werkelijkheid te worden.
Wie hem volgen, worden ‘maitres et possesseurs de la nature’.
Dan gaat de wetenschappelijk - technische vindingrijkheid met sprongen vooruit;
ik noem alleen de explosiemotor en de elektriciteit. Op de bewerking
6) cf. Guardini, o.c., p. 42.
7) Frankfurt am Main, 1953, I en II.
8) London, 1925-1951, I-IV.
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van materiaal, het oude gegeven, volgt de produktie van grondstof en de verwerking
van informatie. Het voortbrengen van goederen krijgt definitief de vorm van een
rationeel bedacht en praktisch beproefd proces en het wordt uiteengelegd in conceptie,
ontwikkeling en uitvoering. En de integratie van materiaalbewerking en
informatieverwerking levert de zichzelf regelende installatie; de mens wordt letterlijk
op zijn wenken bediend.
De derde en nog volop actuele stap bestaat uit de sociale revolutie. Haar doorbraak
valt in de 19e eeuw. Een maatschappijstructuur, die het dynamisch kapitalisme
mogelijk maakte, is niet bij machte om voor de brede laag van de arbeidende
bevolking, het industrieproletariaat, een menswaardig bestaan bereikbaar te maken.
De filosoof van de arbeid en van de historische revolutie, Karl Marx, kondigt het
begin van de eigenlijke geschiedenis aan; wat vooraf ging was slechts prehistorie.
Marx interpreteert de mens als het wezen dat zichzelf creëert aan de opbouw van
zijn wereld; hoger waardering van de menselijke arbeid is niet mogelijk. Het sociaal
- economisch - technische, of, in historische volgorde, het economisch - technisch sociale heet verder de infrastructuur. Zij wordt bepalend geacht voor elke fase in de
historische menswording.
En hiermede zet de centraal bepaalde of geleide planning in van produktie èn
consumptie, uitgebreid met categoriale voorzieningen op alle gebieden van
behoeftebevrediging en in beginsel voor allen bestemd. Sleutelwoorden worden
produktiviteit en creativiteit, het eerste voor het in welvaart toenemende bestel en
het tweede voor de vulling van de toenemende vrije tijd. De mens is het wezen dat
zichzelf wordt in het zover mogelijk actualiseren van al zijn mogelijkheden, binnen
deze twee polen.

De vierde stap: de gestalte van de functionele wereld
Hier, schijnt mij, komt onze actuele opdracht naar voren, een wereld-wijde opdracht,
omdat de door Europa bereikte sociaal - economisch - technische struktuur zowel
wordt verlangd door andere volkeren, als in beginsel de hele mensheid omvat. Die
opdracht is om gestalte te geven aan de gezochte ‘nieuwe’ wereld, de afsluitende
fase van de kort aangeduide revolutionaire weg.
Het sociaal - economisch - technische is daartoe uit zichzelf niet bij machte. Een
wereld van louter menselijke mogelijkheden zou onzichtbaar zijn!
Het economische levert uit zichzelf alternatieve mogelijkheden op voor het richten
van de economische activiteit, waaruit de laag of hooggeplaatste mens te kiezen
heeft. En het sociale mondt uit in regelingen, waardoor allen delen in wat door aller
samenwerking werd tot stand gebracht.
Resteert het technische, de typisch eigentijdse wijze, waarop wij onze wereld en
haar inrichting voortbrengen, waarop wij nieuwe en vroeger onvoorstelbare
mogelijkheden uitvinden. Francastel heeft op de 17e week van Synthèse, die gewijd
was aan l'Invention humaine9) daarover een waar woord gezegd, onder het hoofd:
9) Ed. Albin Michel, Paris, 1954, p. 101.
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De homo technicus is de mens, in zover hij nieuwe, actieve mogelijkheden vindt, de
mens ook als behoeftescheppend wezen, want een nieuwe mogelijkheid vraagt om
haar actualisering.
Deze nieuwe mogelijkheden verschijnen uiteraard in een of andere materiële vorm,
maar die vraagt nog om een andere vorm van creativiteit dan inventiviteit. De onmacht
van dit merkwaardig vermogen, de armoede van deze merkwaardige rijkdom
manifesteert zich in de ombouw van onze wereld. De omvorming van rijtuig naar
auto, van diligence naar trein kan men karakteriseren als inbouwen, als aan het oog
onttrekken10). En van het licht op de kandelaar of van de kroon naar het gat in het
plafond geldt hetzelfde, a pari met de verwarming door het rooster in de vloer. Door
de onzichtbare straal, die de liftdeur opent voor de gebruiker worden wij bediend
zelfs zonder te wenken!
De technische creativiteit van de mens vraagt om vervollediging met een andere,
de vormgevende creativiteit. Ars als vaardigheid om dingen te ‘maken’ is geen
adaequate uitdrukking meer. Het produktie - proces brengt de produkten voort; overal
waar het zichtbaar is, vraagt het om een aangepaste gestalte.
En zo zoeken wij naar een verantwoorde vormgeving, voorlopig van huisraad,
huisinrichting, huisaankleding, van dingen die goed functioneren, gemakkelijk zijn
om te hanteren, en prettig om te zien. Vandaaruit gaat het verder, naar de behuizingen
zelf, de vervoermiddelen, de gestalte van ons aller wereld. Van schone en nuttige
kunsten valt moeilijk te spreken, even moeilijk als van beeldende kunst, die niets
‘ver’-beeldt.
En zo, schijnt mij, zoeken wij naar de gestalte - als ik dat in het enkelvoud mag
noemen - van de wereld, waar wij door een economische, een technische en een
sociale revolutie naar onderweg zijn. Hoe daarin de worteling in het verleden aanwezig
kan blijven, is een even belangrijke vraag, maar die blijft nu rusten.

Academie en Technische Hogeschool
Ik heb getracht in deze gedachtegang op te helderen waarom en waarin naar mijn
persoonlijke opvatting de academie en de hogeschool op elkaar aangewezen zijn.
De leerling van de laatstgenoemde denkt vanuit natuurwetenschappelijke
beschrijvingsvormen en hoe zij aan menselijke doelstellingen kunnen worden
dienstbaar gemaakt. De leerling van de academie benadert vanuit vorm, kleur en
materiaal in een ons aansprekende gestalte, vanuit de gebruiker en voorlopig zijn
‘interieur’. De ontmoeting van beiden is een bijzonder moeilijke opdracht; de
kennismaking, over en weer, is wel een eerste voorwaarde.
Wanneer beide instellingen blijven zoeken naar wie en wat zij zouden moeten zijn
- in ons aller wereld - dan zoeken ze ongetwijfeld elkaar. Wie zal voorspellen, waartoe
dat zal leiden?
Wel staat vast dat het perspectief niet een éénvormige wereld is, maar een
veelvormige, hoewel anders dan vroeger; de nieuwe wereld zal moeten getuigen van
vele, eeuwenoude wortels en tegelijk van één aardse samenleving.
10) F. Ph. A. Tellegen. Samen-leven in een technische tijd, Utrecht, 1960, p. 121.
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Literaire kroniek
Genade als literair motief
A. Deblaere S.J.
IEDER nieuw boek van Luise Rinser betekent een verrijking voor de Duitse
letterkunde, maar haar laatste grote roman, Die vollkommene Freude1), is een aanwinst
van formaat voor de katholieke wereldliteratuur. Een kleine eeuw geleden scheen
het ondenkbaar dat de grote literatuur nog ooit anders dan gekscherend een spiritueel
motief in haar profaan heiligdom binnen zou laten. Thans blijkt het geheim van de
genadewerking in een ziel de grote hedendaagse schrijvers bijzonder te fascineren.
Ook bij Rinser vormt dit motief de kern van het verhaal.
Doch er is meer: deze roman verleent niet slechts een blik in de roerselen van de
ziel, hij opent ook een luik op de voorwaarden en geheime structuren van de roman
als kunstwerk. En dit is een boeiend perspectief. Vooral in een tijd, waarin zoveel
essay's, studies en handboeken verzanden in bijkomstigheden, zodra zij de literaire
geldigheid willen bewijzen van een genre dat professoren al twee eeuwen lang
vruchteloos naar de lagere regionen der letterkunde proberen te verwijzen. Het is
niet de eerste keer dat Luise Rinser een zo inwendig motief als de werking van de
genade literair gestalte tracht te geven, maar wel wordt ze hier voor het eerst van
binnenuit genoopt tot een structuur die ons op het spoor brengt van een essentiële
vormwet van de roman.
Een van de essentiële wetten van de romanstructuur: de transpositie van de
tijdcategorie tot tijdloos bewustzijn (of memorie in de bergsoniaanse zin), werd in
onze eeuw blootgelegd2), maar uit vreugd om de vondst zo ijverig uitgerafeld en
doorvorst, dat haar complementaire tegenhanger, de ruimtecategorie, ternauwernood
werd opgemerkt of slechts stiefmoederlijk behandeld3). In Rinsers roman vindt de
kunsttheorie één van de mogelijke sleutels waarnaar ze zo ijverig zoekt op de
verkeerde plaats.
Misschien ligt in dit creatief probleem de verborgen reden, waarom de roman,
wilde hij niet doodgaan, zich móest ontwikkelen in de richting van een hernieuwde
vergeestelijking. De hedendaagse Duitse letterkunde biedt precies voor deze kwestie
een interessant waarnemingsveld. Het zo onnaturalistische motief der genade
verleende aan het werk van de christelijke schrijvers een literair prestige buiten
verhouding tot hun numerieke belangrijkheid. In de voornaamste romans van Gertrud
von le Fort, Elisabeth Langgässer, Stefan Andres, Edzard Schaper, Albrecht Goes,
enz., vormt de spanning genade-mens het zicht1) S. Fischer Verlag, Frankfurt a. M., 1962, 330 pp., D.M. 16.50. Een Nederlandse vertaling is
onlangs verschenen: De volmaakte blijdschap. H.P. Leopold, 's-Gravenhage, 1963, 325 pp.,
f 9.75.
2) Sinds Proutst A la recherche du temps perdu en Joyce's Ulysses. Als structuur-principe bijna
zuiver toegepast in het hedendaagse werk van M. Butor of W. Styron. Voorbeeld in de
Mémoires d'Hadrien van M. Yourcenar: de som van de levenservaringen van de oude keizer
bepaalt zijn geestesgesteldheid, en die geestesgesteldheid - de laatste bladzijde, zou men
kunnen zeggen - bepaalt woordkeus, stemming, gedragenheid en belichting, reeds vanaf de
eerste zin.
3) G. Matoré, L'espace humain, 1962: dit werk neemt een grote aanloop, maakt zich daarna
echter hoofdzakelijk verdienstelijk in het exploreren van linguistische zijpaden en het
uitkammen van nevenkwesties.
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baar of verborgen stramien. Daarmee keren deze schrijvers niet terug naar de literaire
normen van de 17e-eeuwse klassiek, die in de schaal der kunstwaarden een doorslaand
gewicht toekende aan het sujet noble; men kan het gerust eens blijven met Gide, dat
met goede intenties slechte boeken worden gemaakt. Maar het speuren naar de
werking van de genade en het antwoord van de mens daarop licht een tip op van de
sluier die hangt over een vitaal dynamisme, een kernproces van het raadsel mens.
Zelfs een agnosticus als Thomas Mann kon in zijn laatste grote werken niet buiten
het genademotief, al probeerde hij nog het te ironiseren. Dat Adrian Leverkühn in
Dr. Faustus de genadespanning in negatieve zin oplost, verandert niets aan het feit
dat zij de onmisbare grondslag vormt van de roman; de pasticherende stijl van de
Gregoriuslegende in Der Erwählte kan men daar trouwens niet tegenover stellen,
want bij nader inzien blijkt de schrijver zich slechts door de mobilisatie van deze
láátste kunstgreep te kunnen verdedigen tegen de gloeiende realiteit van het
genademotief.
Een korte vergelijking tussen Die vollkommene Freude en Luise Rinsers vorige
dubbele roman4), die ook reeds de werking van de genade in een trots onstuimig
vrouwenhart onderzocht, helpt ons enig inzicht te krijgen in de innige verbinding
welke bestaat tussen de structuurwetten van het kunstwerk en het genademotief.
Het tweeluik Mitte des Lebens en Abenteuer der Tugend, waarin de strijd en de
geestelijke groei van de heldin Nina behandeld werd, kan men bijna als een
vooroefening beschouwen tot een moeilijker verovering, tot het geheim van de
kunst-greep in de letterlijke zin van het woord. De neutrale kritiek zwaaide deze
dubbele roman hoge lof toe, een lof waarin de categorieën hartstocht, Frauenschicksal,
openhartige strijd voor de liefde een grote rol speelden. Aan de kern van de zaak
ging deze kritiek echter voorbij en mocht zij wel voorbijgaan, daar zij nu eenmaal
het orgaan mist voor de waarneming van een bepaalde realiteit. Van katholieke zijde
toonde men zich in kleine kring geïnteresseerd, in het openbaar echter zwijgzaam,
want de weg, waarlangs de heldin de genade ontdekt, kan men bezwaarlijk voorbeeldig
noemen. Naar gedragingen en feiten te oordelen loopt die weg dwars door de zonde,
ja, de heldin schijnt niet eens het goede te zoeken, doch alle vaste normen prijs te
geven voor een donkere, instinctieve drang.
Opgevoed in een traditionele mediocriteit, in een katholieke vormelijkheid,
verwerpt Nina de benauwende zekerheid van dat bestaan voor een nogal roekeloos
leven. Als studente werkt zij in geheime verzetsgroepen tegen het nazisme;
ondergedoken, drijft zij de kruidenierswinkel van een oude tante, die zij ook verpleegt;
later werkt zij in een boekhandel en in de redactie van een tijdschrift. In haar
verlovingstijd verwacht zij een kind van een minnaar; doch de eerste vrucht die zij
van haar man ontvangt, wil zij laten afdrijven; als dit haar ontzegd wordt, poogt zij
zelfmoord te plegen; zij scheidt van haar man, maar later als hij door de nazis
veroordeeld is, bezorgt zij hem vergif, ‘uit liefde’. Uit respect voor het gezin van
haar minnaar vlucht zij na de oorlog naar Engeland, waar zij haar brood verdient als
gezelschapsdame. Maar de man eist haar op. Vertwijfeld, aan de alcohol verslaafd,
maakt hij het leven van zijn naastbestaanden tot een hel; hij kan zich slechts
vastklampen aan zijn liefde voor
4) Onder de titel Nina werden Mitte des Lebens en Abenteuer der Tugend ook in één boek
uitgegeven. Cfr. Streven, juli 1962, p. 975.
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Nina. Eerst wanneer Nina zich volledig bewust wordt van het lot dat haar wacht, meegesleurd te worden in zijn afgrond -, volgt zij zijn aandringen. Na zijn dood blijft
zij wezenloos, gebroken achter, overtuigd van het falen van haar bestaan. Dan pas
neemt zij in haar diepste wezen de schijn waar van een ander licht, van een
Aanwezigheid die haar voortstuwde en eigenlijk nooit heeft verlaten. Het slot is
nogal gekunsteld: twee vrienden uit de tijd van haar redactionele arbeid interesseren
haar voor het katholicisme. De eerste, een professor, schrijft haar apologetische
brieven vol zelfgerechtigheid en nogal claudeliaanse brutaliteit, die haar de Kerk
doen verafschuwen. De andere, een actief, levenslustig man, wordt benedictijn en
zwijgt over het geheim van zijn onbegrijpelijke roeping: van hem gaat natuurlijk de
ware straling en invloed uit.
In de pijnlijke controverse, die toen rond de genade-problematiek van een Graham
Greene en andere katholieke schrijvers woedde, scheen het werk van de Beierse
schrijfster slechts een illustratie te meer van die nogal verdachte waaghalzerijen.
Natuurlijk behandelen romanciers graag toegespitste, klinische gevallen, en een
steeds casuïstisch aangelegd publiek vermeit zich van oudsher liefst in grens-casussen,
in crisisgevallen. Doch de ergernis over deze ‘zogenaamd katholieke’ literatuur zat
dieper, en ook het antwoord op die ergernis verdient een dieper fundament. Het zou
natuurlijk stichtelijker zijn als de genade steeds werkte volgens de vaste, door
handboeken en lexica voorgeschreven modellen. Maar de genade is niet zo
verbeeldingsloos, dat zij in verschillende mensenlevens haar eigen schemata zou
gaan copiëren. Als wij de profeten en de evangeliën mogen geloven, schijnen de
meeste mensen zozeer bedreigd door zelfingenomenheid, dat alleen dwaling, zonde
en ineenstorting, dat alleen een felix culpa ze van het voetstuk van hun infelix culpa
neer kan halen, hun hulpeloosheid kan doen inzien, om op de liefde van een Ander
te leren vertrouwen in plaats van op de eigen zelfgerechtigheid5).
Tot haar roekeloze zelfgave om de benepenheid van een milieu te doorbreken dat
ingesteld is op sparend vergaren, wordt Nina gedreven door iets wat slechts instinct
schijnt te zijn: de bovennatuurlijke categorieën vinden geen antennes in de nuchtere
hersens van de moderne jonge vrouw. Doch wanneer de roekeloos5) Door hun niet te ontmoedigen ergernis over het motief ‘door de zonde naar de ontdekking
van de liefde’ waarvoor moderne schrijvers een onstichtelijke voorkeur tonen, verraden
overigens talrijke recensenten, hoe weinig ze met de literatuur van de traditionele katholieke
spiritualiteit vertrouwd zijn. De middeleeuwse mystiek vond reeds menige pregnante
uitdrukking voor dit moderne motief, zo in het Soliloquium de arrha animae van de grote
Vlaamse mystieke theoloog Hugo van Sint-Victor (12de eeuw, Migne, P.L. 176). In dit
Soliloquium praat de mens met zijn ziel, die last heeft van een zeer twintigste-eeuws complex:
zij voelt zich tussen de mensen toch maar als een cel in de massa, als een nummer in de rij;
zij begrijpt dat zij, tussen zovelen, geen aanspraak kan maken op een unieke, uitzonderlijke
liefde van God; zo'n unieke, niet-gedeelde, en niet herhaalbare liefde is echter juist hetgeen
waarnaar ze het meest intiemst verlangt. De mens wijst zijn ziel erop, dat God haar wèl die
énige liefde gaf (wij zijn vèr van ht bepaalde druppeltje bloed der Jansenisten!), daar Hij
haar beminde in het meest eigene van haar geschiedenis, in haar zonden: juist daar heeft Hij
haar met die voor haar alleen bestemde liefde gevonden en naar zich toegehaald. De ziel
antwoordt: ‘Ik begin in een zekere zin te houden van mijn schuld; ik zie dat het mij niet
weinig baatte, gefaald te hebben, want dit heeft mij het licht doen schijnen, waar ik in het
diepste van mijn ziel naar hunkerde. O gelukkige schuld, dat de liefde Hem drong, ze weg
te wassen. Door mijn schuld kreeg ik die liefde van Hem, waar het branden van mijn hart
naar dorstte. O, hoe gelukzalig ben ik gevallen...’.
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heid eenmaal bezit heeft genomen van haar wezen, rukt ze haar mee, hervormt haar
innerlijk en stuwt haar tot zelfverlorenheid, buiten de berekeningen, ook de
volmaaktheidsberekeningen, van het eigen ‘ik’. Haar zuster zegt van haar: ‘Nini hat
eine unheimliche Gabe, für die sie nichts kann und von der sie kaum etwas ahnt: sie
drängt andre Menschen in Entscheidungen’. En zelf roept zij uit: ‘So soll ich also
nicht leben? Habe ich gelebt bisher? Ich will leben, ich liebe alles, was leben ist.
Aber das kannst du nicht verstehen. Du hast niemals gelebt, du bist dem Leben aus
dem Wege gegangen, du hast nie etwat riskiert, und darum hast du auch nichts
gewonnen, sondern nur verloren’. De ergste van alle zonden is de weigering tegenover
het leven.
Heeft Luise Rinser wellicht gevoeld, dat men het boeiende van haar vorige dubbele
roman toe zou schrijven aan het stormachtige leven van haar heldin, terwijl zij toch
eigenlijk bedoelde de spanning van het genade-drama weer te geven? In Die
vollkommene Freude waagde zij een onderneming welke door vakkundigen als
praktisch onuitvoerbaar wordt beschouwd: de roman van een heilige te schrijven.
De weg naar genade en liefde zonder de sensationele omwegen over vermorzeling
door zonde? Is er dan nog spanning mogelijk? Ontaardt de tragiek van de menselijke
ontoereikendheid dan niet noodzakelijk in een verhaal - zij het van de bibliothèque
rose of de bibliothèque noire -, waarin de held wèl in allerlei avonturen verwikkeld
raakt, doch zelf niet grondig innerlijk evolueert? Welnu, met Die vollkommene Freude
gebeurt precies het tegenovergestelde. De roman bezit een fascinerende spanning,
niet het minst door de weglating van al de vroegere over-spanningen.
De hoofdfiguur, Marie-Catherine, is een Franse studente aan een Duitse universiteit.
Een jong docent in de moderne filologie introduceert haar bij zijn familie. Een typisch
burgerlijk milieu. De moeder, op godsvrucht, fatsoen en reputatie gesteld, heeft de
illusies en verwachtingen die zij tevergeefs in haar man had gesteld, nu overgedragen
op haar jongste zoon Clemens, de docent. De oudste zoon, Georg, die voorbestemd
was om bankier te worden, wordt aangetast door een ziekte die hem tot een
invalidenbestaan veroordeelt. Clemens, de fijnbesnaarde, het wonderkind en genie,
wordt grondig gekoesterd en bedorven. Hij terroriseert het gezin met zijn ingebeelde
ziekten. Als hij verliefd wordt op Marie-Catherine, blijft hij de gevangene van zijn
hypochondrisch egoïsme en van een angstig verborgen misstap: als student is hij
door een gemene vrouw verleid, en in de stad groeit ergens een dochtertje van hem
op.
Wanneer de oorlog uitbreekt, reist Marie-Catherine terug naar Frankrijk. Kleurloos
en gedrukt gaat het leven zijn gang in het ongezellige, fatsoenlijke herenhuis. Tot in
de nacht van een luchtbombardement: een kamp van buitenlandse dwangarbeidsters
wordt getroffen, een ontsnapt Frans meisje komt aankloppen, Marie-Catherine. Enkele
dagen kan zij heimelijk verpleegd worden; dan moet zij in een klooster gaan schuilen.
Ze arriveert er echter nooit, en weet te ontsnappen naar Frankrijk. Pas na de oorlog
komt zij een dankbezoek brengen. Als zij ziet, dat zij voor Clemens de laatste kans
op redding is, stemt zij toe in een huwelijk, liefdevol, doch spoedig zonder illusie.
Het wordt een tragedie. Zij wordt meegezogen in de benauwende kring van een
gekwelde geest, die alle liefde in zijn eigen hel poogt te vangen. Deze liefde vertoont
veel analogie met de liefdesproblematiek in Nina, maar hier moet de vrouw niet langs
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fysisch zelfmoord-waagstuk heen om een op-zichzelf-betrokken bestaan te doorbreken
en door te stoten tot een inzicht in de liefde. Ook Marie-Catherine's overgave gebeurt
schijnbaar instinctief, in een nacht van menselijk niet-weten en vertwijfeling, doch
haar trouw voltrekt zich in het donkere licht van een dieper schouwen, door een
aanvoelen van het wezenlijke: in haar heeft de blije, gedweeë volgzaamheid tegenover
de genade in hoge mate het vermogen tot erkenning van de werkelijke waarden
ontwikkeld, dat de klassieke geestelijke schrijvers de synderesis noemen.
Wanneer een missiedokter, op vakantie in Europa, als plaatsvervanger van de
huisarts, de invalide Georg komt behandelen, ontstaat er tussen hem en
Marie-Catherine een woordeloze, maar totale, onweerstaanbare liefde. Zij offeren
die liefde echter op voor hun respectievelijke roeping, voor de mensen waaraan zij
hun bestaan hebben gewijd. Clemens merkt toch wat hier gaande is: hoe het offer
van een schone onvervulde liefde de twee verenigt in God. Hun verzaking is
volkomen, maar de harmonie nog volkomener, op een niveau waar zijn egoïsme geen
besef van heeft. Zijn demonie drijft hem tot destructieve foltering: de enige creatie
en het enige wapen waartoe zijn ikzucht in staat is. Hij stuurt aan op scheiding. Om
in absolute onafhankelijkheid zijn verantwoordelijkheid te vluchten en de gekwetste
te blijven spelen, begint hij een wereldreis. In Mogadiscio sterft hij aan een
hart-infarct. Bij het openen van zijn testament blijkt, dat hij al het nodige heeft gedaan
om zijn dochter, die hij steeds heeft verstoten, te erkennen: de familie ziet er het
teken van goede wil in, waarmee hij zijn trots brak. Marie-Catherine gaat leven en
werken in armenbuurten, waar zij een vroege, schijnbaar nutteloze dood sterft.
***
Met de gegevens van het verhaal en de schildering van een ontwikkeld, doch versteend
burgermilieu, had de roman banaal kunnen worden of ‘overspannen’ vergeestelijkt.
Te oordelen naar bestaande werken met een aanverwant motief, is overspanning hét
euvel dat in dit genre op de loer ligt. Voor de behandeling van een dergelijk thema
bleek uit de overgeërfde kunstvormen het psychologisch naturalisme de meest
aangewezene. ‘Psychologisch naturalisme’ is een van die conventionele termen,
uitgevonden om de vaandelvlucht uit het alleenheersend materialistische dogma te
camoufleren, of dit dogma zich nu realisme, naturalisme, impressionisme, verisme
of neorealisme noemde. Met de wetenschappelijk verantwoorde weergave van de
zintuiglijke waarneming zat de roman immers al te vlug in een straatje zonder eind
en in de zandwoestijnen van een Van-Deyssel-proza of van een sociaal miserabilisme.
Beproefde vormen van psychologisch naturalisme verschaft het dagboek- en
brieven-genre (ze zijn nog schering en inslag in Luise Rinsers Nina); moderner
vormen zijn de monologue intérieur of de stream of consciousness, beide echter
bedreigd door de benauwende beslotenheid van een kijk op het leven die ‘persoon’
met ‘individu’ vereenzelvigt, terwijl een werkelijke persoon niet als een enkelvoud
doch slechts in interpersonele relatie, dus in communicatie en dialoog, denkbaar en
leefbaar wordt.
De inleving binnen het geheime zielsgebeuren, die van de auteur wordt verwacht
bij een geestelijke thematiek, loopt vrij vlot van stapel voor de literaire behandeling
van mensenzielen van een lager slag, op wier roerende belevingen en reacties schrijver
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der behandeling-van-binnen-uit toe te passen op helden van het geniale mensenslag,
of het nu kunstenaars, geleerden of staatslieden betreft. Het ware al te hoog gemikt,
zichzelf een dubbele genialiteit toe te schrijven, haarfijn te kunnen volgen wat in het
genie van een fictieve Greco of Van Gogh omging, en daarbij nog genie genoeg van
het literaire soort te bezitten om het in een evenwaardige woordkunst-schriftuur te
transponeren. Welnu, ook heiligheid is genialiteit, heiligen zijn genieën van de liefde.
Het mag dan ook niet verbazen, dat elke behandeling-van-binnen-uit van de beleving
der genade in een mens die de liefde op geniale wijze beantwoordt, ofwel een irreëel,
benepen en kitschig resultaat oplevert, ofwel door de auteur slechts kan ingeleefd
worden door een voortdurende letterlijke over-spanning van zijn capaciteit,
overspanning waardoor het blije genadeleven meestal een eerder huiveringwekkende
belichting krijgt, zelfs in de grootste meesterwerken die in deze kunstvorm zijn
uitgevoerd, in het Journal d'un curé de campagne zowel als in Das Schweisstuch
der Veronika of in Das unauslöschliche Siegel. Blijkbaar vergaloppeert de schrijver
zich altijd in de éne of andere richting, en valt het hem inderdaad lichter ‘de
conniventie met de zonde’ (Mauriac) mee door te maken tot op de drempel van de
liefde, dan de verlorenheid in die liefde aan Gods hand, geleid door een menselijk
on-weten.
In Die vollkommene Freude verlaat Luise Rinser resoluut de kunstvorm der
‘inleving’, alle belijdenissen, brieven, dagboeken, innerlijke mijmeringen van het
genadekind Marie-Catherine. Meteen verdwijnt de overspanning in de behandeling.
De schrijfster laat alles zich afspelen in de herinnering van de invalide Georg: ook
hij kwam in de ban van Marie-Catherine's stralende persoonlijkheid, hij beminde
haar, doch had de scherpe blik van de verzakende liefde; nooit echter begreep hij
haar, omdat hij zelf niet meer gelooft aan God, genade of gebed. In gesprekken vorst
hij wel soms naar het geheim van Marie-Catherine's offerend leven, doch met de
beste wil is de hoofdpersoon zelf niet in staat hem duidelijk te antwoorden: zij is
immers, als alle kandidaten voor de heiligheid, niet eenmaal genoeg met zichzelf
bezig om reflexief haar eigen houding te analyseren. Bij het bericht van Clemens'
dood is zij ervan overtuigd, met de inzet van haar leven gefaald te hebben:
‘.... nooit kunnen we het goedmaken, jij niet en ik niet. We moeten
dóórleven in het besef dat we hebben gefaald’.
‘Maar van jou’, riep ik, ‘is toch geen sprake. Jij hebt alles gedaan wat in
je macht lag’.
Ze hief afwerend haar hand en ik zag dat niets en niemand haar om de tuin
kon leiden. Ze hield zich voor dat Clemens slechts gered had kunnen
worden door een liefde van de kracht die een mens slechts één keer in zijn
leven en niet naar willekeur kan voortbrengen. Dat die liefde van haar op
een ander was gericht, en dat het niet binnen haar bereik had gelegen te
kiezen aan wie van de twee ze die liefde zou schenken, terwijl het haar
toch als schuld kon worden aangerekend dat ze deed wat voorgeschreven
en voorbestemd was.... wie zou dit kunnen vatten? Alles wat
Marie-Catherine voor Clemens had gedaan, leek vergeefs gedaan. Stromen
van onbaatzuchtige liefde, stromen van kracht schenen zinloos verbruikt
te zijn, en alles wat is opgeofferd keert zich tegen degene die offert en
schreeuwt hem toe: ‘Tevergeefs.... je hebt gefaald’.
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‘En toch’, schreef ik toen, ‘is de mens niet voorbestemd voor de
overwinning maar voor de nederlaag. Maar tegelijk wordt er van hem
geëist dat hij al zijn kracht inspant voor datgene wat onbereikbaar is. Welk
een absurd lot, dit mens-zijn’.
Ik had dit indertijd tegen Marie-Catherine zo geformuleerd. ‘Je hebt gelijk’,
zei ze eenvoudig (pp. 290-291).
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Dit is het diepste punt tot waar de agnosticus Georg kan peilen; Marie-Catherine zelf
bezit geen formulering of antwoord, ze weet alleen dat ze trouw moet blijven.
Juist in deze indirecte waarneming, door de spiegel of de lens van een andere
persoonlijkheid, raakt de roman de directe werkelijkheid, voelen wij de verscheurende
ervaring in haar onmiddellijkheid, beroert onze hand het kloppende hart van het
menselijke genade-drama.
Opdat de roman zijn eenheid als kunstwerk, zijn overkoepelende innerlijke spanning
kan bewaren, blijkt het dus nodig, in de eerste plaats in de schriftelijke voorstelling
in taal de louter successiviteit van de kosmische tijd te overwinnen; anders vervalt
het kunstwerk immers tot kroniek, wordt het een tijd-worm waar men willekeurig
ringen van wegsnijdt of aan toevoegt. De tijdcategorie werd overwonnen door het
perspectief van de herinnering, de terugblik van uit een bewustzijnsmoment, waarvan
de vroegere tijdsmomenten thans de ingekapselde kroonbladeren zijn. Evenzeer vecht
de roman met een hopeloos ondernemen, wanneer hij de ruimtecategorie wil
weergeven zoals zij in de objectieve, wetenschappelijke werkelijkheid bestaat: hoe
zuiverder hij de kosmische ruimte oproept, hoe irreëler de roman wordt. Het spatiale
wordt echter ‘waar’, wanneer het ervaren wordt van uit een subjectiviteit, een
persoonlijkheid. De ware menselijke ruimte is een net van relaties, die naar een
centrum convergeren en van een centrum uitstralen; naar de definitie van Thomas
van Aquino wordt de persoon ‘geconstitueerd uit relaties’.
In de roman moet de auteur levende schermen tussen lezer en werkelijkheid
oprichten, om deze laatste echt te maken en ze direct te laten aanvoelen. De auteur
kan zelf scherm spelen, en zich in die kwaliteit al dan niet uitdrukkelijk tot de ‘dierbare
lezer’ richten. Hij kan, zoals een Alexandre Dumas, een oud manuscript vinden: de
schrijver ervan was niet erg verlicht, hij geloofde in heksen en wonderen, hij overdrijft
zéker... er bestaat voor ons heus geen middel meer om tot de objectieve werkelijkheid
van de 16de eeuw door te dringen, we zijn overgeleverd aan de subjectiviteit van de
tussenpersoon, en dus worden we binnengeleid in de echte menselijke riumte. De
werkelijke blik wordt mogelijk door het gekleurde glas van een lens, door de
misvormende blik van de haat, b.v. in Julien Green's Leviathan, of die van de
vooringenomen suikertante-liefde in Alan Paton's Too Late the Phalarope. Zoals de
tijd pas reëel wordt als hij wordt opgeheven, omdat de successiviteit in de verbaalvorm
het kunstwerk uiteen doet vallen, zo ook wordt de roman tot een reportage
‘geatomiseerd’, indien de werkelijke ruimte wordt waargenomen, maar raakt hij de
levende werkelijkheid, wanneer men ze enkel kan waarnemen door de stralenbreking
van een onadequate subjectiviteit.
Het is wel zo, dat in de hedendaagse roman sommige auteurs de exploratie en
overwinning van de tijd, die de vorige generatie en ook de meeste huidige schrijvers
tot nog toe fascineerde, blijken te willen vervangen door de verkenning van de
complementaire categorie: de ruimtelijke relatie. Zij voelen dus wel dat het om de
verovering van een essentiële grond-wet van de romanvorm gaat. A. Robbe-Grillet
wilde haar in zuivere gestalte weergeven, zoals Joyce het met de stream of
consciousness probeerde. Men kent zijn procédé: hij laat het psychologiseren varen.
Zijn schriftuur kent geen ‘ik’- of ‘gij’-vorm: de stellingname van een nimmer genoemd
centrum tegenover spatiale waarnemingen van
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een omgeving en van ‘de anderen’ wordt voortdurend geregistreerd. Men heeft het
procédé de blik van de camera genoemd en, van literatuur op film overgebracht,
verleende het de spatiale beleving een hallucinante surrealiteit. Maar toch blijft het
slechts een procédé, steunend op een bijna kinderlijke conventie in de spelregels:
laten wij vergeten, dat de camera door een cineast gericht wordt, dat zij een script
volgt, dat aan de beelden die de camera ‘schiet’ een affectief geladen keuze
voorafgaat, en dat die keuze op haar beurt bepaald werd door de bespieding van
interpersonele relaties in gedraging en houding der anderen.
Alles samen genomen, gebruiken de meeste hedendaagse romanschrijvers de blik
door het scherm van een subjectiviteit om afstand te scheppen; regelmatig worden
de onderdelen van de roman herleid tot de waarneming van een gebeurtenis vanuit
twee of meer tegenovergestelde camera-personages. Convergentie van elkaar
aanvullende, maar ook elkaar opheffende stralenbundels. Al deze schrijvers echter
gebruiken de waarneming-door-subjectiviteit als een middel om de uiteindelijke
relativiteit van de werkelijkheid te suggereren, om haar onwezenlijkheid aan te tonen
en de ‘vervreemde’ mens in een zinloos geworden wereld te stellen.
In Die vollkommene Freude gebruikt Luise Rinser die kunstvorm niet om de
realiteit op te heffen, maar om ze in haar onloochenbare kracht, in haar absoluutheid
te doen ervaren. En de gebruikte literaire vorm bewijst zijn geldigheid. De
totaal-menselijke werkelijkheid is immers de interpersonele existentie: het geheim
van een persoonlijke realiteit raakt men slechts écht in het prisma van een andere
persoonlijkheid. Genade is geen ding, geen ding-bezit, geen kapitaal. Genade is
geestelijk leven, participatie aan een wezensgemeenschap in communicatie van
persoon tot persoon. Zij krijgt slechts gestalte in een dialoog: roeping door en
antwoord van een persoonlijk wezen, liefdesverklaring en beminnende aanvaarding
van een liefde. Het kunstmiddel: waarneming van persoonlijk leven door de spiegel
van persoonlijk leven, is op de hoogte van het behandelde motief. Want liefde is nu
eenmaal geen ding: zij is de persoon zelf in haar vrije gerichtheid naar de Andere.
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Kunstkroniek
Honderdvijftig jaar Nederlandse Kunst
C. de Groot S.J.
TOEN Prins Willem op 1 december 1813 te Amsterdam officieel werd uitgeroepen
tot ‘Souverein Vorst’, verklaarde hij in een proclamatie: ‘Ik aanvaarde wat Nederland
mij aanbiedt’. Dit was, behalve het koningschap, niet bijzonder veel en ook weinig
aantrekkelijk. Een verarmd land, gebukt onder een buitengewoon hoge staatsschuld,
een volk, gedecimeerd en ontmoedigd door de oorlogen, een economie die van de
grond af moest worden opgebouwd. Wij kunnen ons die situatie goed indenken,
wanneer wij ons herinneren hoe wij er in 1945 voor stonden.
Het ligt voor de hand, dat in deze verarmde gewesten ook de kunst nauwelijks
kansen kreeg. Lodewijk Napoleon, die enige jaren hier in opdracht van zijn broer,
de Franse keizer Napoleon, koning was geweest, had pogingen in het werk gesteld
om de toestanden te verbeteren. Hij genoot dan ook een zekere populariteit, al had
de zuinige en verarmde Nederlander nogal kritiek op zijn verkwisting, die zich vooral
uitte in een royale aankoop van allerlei fraaie huizen. Ook voor de kunst had deze
koning interesse gehad. Op zijn aandringen was in 1808 een grote kunsttentoonstelling
gehouden, wellicht de eerste stap op dit gebied in ons land, die de kunstenaar zou
stimuleren en inspireren. Wij vrezen, dat dit laatste al zeer moeilijk zou gaan,
aangezien het peil van de ingezonden stukken niet hoog was. Een Duitse reiziger die
wel zeer kritisch, maar niet onredelijk was in zijn kritiek, B.G. Niebuhr, merkt over
deze tentoonstelling op: ‘Während der berühmten Amsterdamer Kermes, in
September, ...., ward die Ausstellung von Kunstwerken holländischer Meister eröffnet,
welche der König, nach dem Vorbild der Pariser Ausstellungen, und in der frommen
Hoffnung die tief gefallne Kunst wieder zu ihrem alten Glansz zu heben, angeordnet
hat. Ich will hoffen dasz die versprochnen Preise und die Aemulation einige von den
Würkungen haben werden, die man erwartet; inzwischen redet Erfahrung und die
Natur der Sache dagegen, und ich hätte anstatt hoffen, wünschen, sagen müssen. Die
Einheimischen.... haben diese Ausstellung auszerordentlich stark besucht und sehr
vieles gelobt. Wir und andre unpartheyische Fremde haben, auszer einigen recht
hübschen Portraiten wenig Erfreuliches finden können, und nur eine neue Bestätigung
der Ueberzeugung: dasz die Kunst hier ausgestorben ist, und nicht wieder aufleben
wird; zu Hause gebracht. Die jungen Kunstaspiranten schlagen sich auf den Weg der
so sehr mit Unrecht berühmten französischen Schule, malen grosze Historienstücke
mit 12 bis 20 Zoll hohen Figuren, die alle in theatralischen Attitüden versteinert
stehen, und es ist ein Licht in ihren Stücken wie in einer gewöhnlichen Stube an
einem neblichen Tage. Aus dem Expositionssaal kamen wir in einen andern wo
einige alte Stücke aufgestellt sind, eine bittere Beschämung für die gegenwärtige
Zeit....’1).

1) Nachgelassene Schriften B.G. Niebuhr's Nichtphilologischen Inhalts, Hamburg, 1842, p.
291.
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W. van Konijnenburg, Ruiter Centraal Museum, Utrecht

A. Willink. Zelfportret 1939 Centraal Museum, Utrecht
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Dick Ket, Portret van de vader van de schilder Museum Boymans Van Beuningen, Rotterdam

Jan Toorop, Portret van O. Huf
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Koning Willem I was een economisch genie. Hij heeft kans gezien om ons land weer
tot bloei te brengen. Dit kon ook een zeer gunstige voorwaarde zijn voor de opbloei
van de kunsten. De overzichtstentoonstelling van honderdvijftig jaar Nederlandse
kunst, die wij in 1963 hebben gezien, kon ook een gerede aanleiding zijn om ons in
herinnering te brengen, hoe de kunst in dit Nederlandse koninkrijk is begonnen, en
hoe zij zich ontwikkelde. Er is zeer gunstig geoordeeld over de grote
overzichtstentoonstelling in Amsterdam, maar er was ook scherpe kritiek te horen.
Dit is bij zo'n onderneming onvermijdelijk; de vraag is slechts: in hoeverre was deze
kritiek juist.
Misschien zou men deze vraag het best kunnen beantwoorden door na te gaan,
wat men van zo'n tentoonstelling zou mogen verwachten. De bedoeling is toch wel
geweest, om er een nationale aangelegenheid van te maken. Het gaat ons allen aan,
bijgevolg moet zij ook een ruime interesse wekken. Wanneer de Nederlander er iets
van zijn wezen, zijn karakter, zijn strijd in onderkent, zal het hem kunnen boeien.
Eigenschappen van het Nederlandse karakter zijn o.a. preciesheid, als uiting misschien
van een zekere burgerlijkheid, toewijding voor zijn werk, nuchterheid en een soms
al te zakelijke inslag.
Het werk van de kunstenaars die men de romantische school noemt, hebben die
preciesheid in zeer sterke mate: zie de stadsgezichten en landschappen van Keun,
Hendriks, Jelgerhuis, B. van Hove en van de dynastie Koekkoek. Uit al hun werken
spreekt een grote toewijding, al zal deze ook al te vaak de spontane uiting
onderdrukken en de vitaliteit inblikken in de nauwe ruimte van academische schema's.
Toch blijft deze toewijding voor de kunstenaar een kostbaar bezit. Bij kunstenaars
als Jan Mankes en Floris Verster zal zij een wereld van verstilde schoonheid oproepen,
waarin men de spanning die besloten ligt in de harmonie van eenvoudige,
onaanzienlijke dingen ervaart als een edel en boeiend avontuur. In het werk van Dick
Ket wordt zij een bijna scrupuleuze trouw aan de weergave van ook maar de laatste
rimpel in het gelaat en de handen van zijn vader. Willink, die langs de Odyssee van
kubisme, neo-classicisme en surrealisme tenslotte de nieuwe zakelijkheid bereikt,
toont zo'n toewijding aan zijn kunst, dat zijn techniek reminiscenties oproept aan de
kunststukjes uit vroeger eeuwen, de vermaarde trompe-l'oeil-produkten. Is dit
trouwens ook niet vaak opmerkelijk bij de andere vertegenwoordigers van de nieuwe
zakelijkheid: Pyke Koch, Raoul Hynckes en Schumacher? Of men het beschouwen
wil als een zwakheid van deze richting, waardoor de werken van genoemde
kunstenaars voor sommigen te zoetelijk en te gelikt zijn, men kan hun niet de trouw
en toewijding ontzeggen aan de zichzelf gestelde taak.
Op een overzichtstentoonstelling zou men ook willen zien hoe het sociale probleem
tot uitdrukking kwam in onze 19de-eeuwse kunst. Wij bezitten geen Daumier, die
in de striemende pamfletten van zijn litho's de verwording van bepaalde mensen en
machten in de maatschappij aanklaagde. Käthe Kollwitz, die oproerige wevers en
verhongerde paupers in navrante beelden aan een welvaartstaat, die toen maar een
zeer kleine minderheid beleefde, opdrong, bleef de Duitse kunst voorbehouden. In
ons land vonden de sociale noden toch ook weerklank in de kunst. Niet alleen in de
vermaarde stukken van Van Gogh uit zijn Brabantse tijd o.a., maar ook in de minder
gekende, zwaarmoedige werken van Jan Toorop, uit zijn vroegere periode.
Wanneer men op zo'n tentoonstelling wil bewijzen, hoe de hedendaagse wereld
reacties oproept in de kunst en bij de kunstenaars van vandaag, zal men
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niet kunnen voorbijgaan aan de invloed van de biologie en de fysica op de moderne
kunst. De bioloog ontsluiert de microcosmos, die onder zijn microscoop tot een
grandioze, fantastische, soms ook lugubere wereld wordt. De invloed van deze nieuw
ontdekte wereld op de beeldende kunst is onweerlegbaar. Evenzo de invloed van de
fysica en de chemie, die de wereld van het moleculaire openden. ‘De onderzoekingen
van het leven vinden stilaan niet meer plaats in de wereld der gestalten, maar in de
door de mens geschapen wereld van de apparaten. Een overeenkomstige ontwikkeling
heeft zich voorgedaan op het gebied der beeldende kunsten. Ook de kunstenaar heeft
zich afgekeerd van de wereld der gestalten; hij heeft de wijk genomen uit de regionen
der zinnelijk ervaarbare dingen en vestigde zich in een uitdrukkingswereld waarin
met heel andere middelen wordt gewerkt. Uit deze non-figuratieve wereld - de wereld
der gestalteloosheid - zijn bloem en vogel, landschap en mens geweken; gebleven
is een geheimzinnig “terra nova” van elementaire uitdrukkingsvormen. De grote
uittocht uit de vormenwereld die zich aan de mens voordoet, heeft zich voltrokken;
de kunstenaar heeft zich geretireerd uit de hem omringende veelheid van gestalten
en gaf de “Dingwelt”, de wereld der dingen, prijs. Het “moderne” van de hedendaagse
kunst bestaat daarin, dat zij gelijke posities heeft ingenomen als de wetenschap. De
progressieve research en de artistieke avant-garde hebben gelijke terreinen betreden.
Zij staan beide in het teken van de tijd’. Aldus beschrijft een modern kunstcriticus
het fascinerend proces dat zich onder onze ogen en in onze nabijheid voltrekt2).
Als men een jubileum viert omdat een bedrijf jarenlang een bepaalde functie heeft
vervuld, wil men ook memoreren, wat voor invloed ervan is uitgegaan op de
samenleving. Het kan aanleiding zijn tot zelfkritiek, maar ook tot rechtmatige trots;
het zal ook kunnen stimuleren tot daden, die men in een bepaalde richting vergat te
stellen. Toen wij het honderdvijftig jaar bestaan van ons koninkrijk herdachten, kon
men zich ook afvragen: heeft de Nederlandse kunst en bijgevolg ook de kunstenaar
invloed uitgeoefend op het buitenland? Het blijft steeds een hachelijke zaak invloeden
na te sporen. Er is een woord van Goethe, dat vrij weergegeven ongeveer luidt: Men
stelt geen onderzoek in naar het aantal varkens dat iemand verorberde om zó corpulent
te worden. Dit belet ons toch niet om invloeden vast te stellen, vooral waar zij
duidelijk zijn te signaleren. Dit is ongetwijfeld het geval met de kunst van Jongkind,
Van Gogh en Thorn Pricker. De eerste twee kunstenaars zijn zelfs in het land van
hun voorkeur praktisch als medeburgers van eenzelfde natie geadopteerd. In het
beeld van de Franse kunstgeschiedenis der 19de eeuw passen zij volledig. Thorn
Pricker heeft invloed uitgeoefend in Duitsland, waar hij jarenlang werkte. Het is wel
merkwaardig dat later, in de figuur van de Duitser Campendonck, professor in
Amsterdam, de geest en invloed van Thorn Pricker zich wederom in Nederland lieten
gelden.
Daar staat tegenover, dat vele Nederlandse kunstenaars dankbaar hebben aanvaard
wat over de grenzen van dit kleine land werd geboden. Zo kon het
literair-georiënteerde, Franse symbolisme bevruchtend werken op de kunst van Van
Konijnenburg, Derkinderen en Jan Toorop, terwijl de laatste in zijn werk vaak ook
reminiscenties oproept aan de sfeer van zijn ver vaderland, het voormalige
Nederlands-Oost-Indië.
2) Charles Wentinck, De Nederlandse Schilderkunst sinds van Gogh, Utrecht-Antwerpen, 1960,
p. 17-18.
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Op zo'n tentoonstelling zou ook plaats moeten zijn voor markante, zelfstandige
figuren, die zich door geen stromingen of modeverschijnselen laten verleiden, of
daardoor op drift geraken, maar rustig en sterk hun eigen tred bepalen; die zich
geroepen voelen om zonder luidruchtige programmaleuzen in stilte en constant te
werken. Marius Bauer, met name, was zo'n persoonlijkheid; ook de reeds genoemde
Jan Mankes en nog andere, niet onbelangrijke figuren. Het verwondert alleen dat er
nog niet veel meer zijn. De moderne kunstenaar, die er zo op gebrand is om zijn
individualiteit te handhaven en te poneren, zou feitelijk alleen onder die voorwaarde
moeten kunnen werken. Maar men vermijdt de stilte der eenzamen, die evenwel
allerminst vereenzaamt.
Wanneer tenslotte een herdenkingstentoonstelling een nationale aangelegenheid
wil zijn, dan moeten ook vooraanstaande kunstenaars uit de verschillende provincies
hun werk kunnen tonen. Nederland bezit nu eenmaal sinds 1839 elf provincies,
waarvan Noord- en Zuid-Holland er slechts twee zijn. Al heeft ook een groot gedeelte
van de kunstenaars zich in deze gewesten geconcentreerd, genoeg bleven daar wonen
waar inderdaad hun geboortegrond was. Hun kunst mag men bij een algemene
herdenking niet voorbijgaan!
Ofschoon de schilderkunst in dit land steeds een zeer belangrijke plaats heeft
ingenomen, mag men toch de beeldhouwkunst niet vergeten. Er bestaat een veel
voorkomende opvatting, dat in deze vaak zo trieste contreien de beeldhouwkunst
van geen betekenis is. Potgieters romantische visie op de Nederlandse gewesten
wordt vaak bevestigd door de kunst der landschapschilders, die in de strijd der
natuurelementen een bron van inspiratie vonden, terwijl het schijnt dat de
beeldhouwkunst bij voorkeur gedijt in de strakke, klare luchten van het klassieke
Zuiden. Maar men heeft er op gewezen, dat het soms weinig waarderend oordeel
over deze kunstuiting in ons land meer berust op gemis aan kennis dan op een
doorgezette studie3). De persoon, die deze uitspraak deed, heeft zelf een goed boek
gewijd aan de zeventiende-eeuwse beeldhouwkunst. Ook in de laatste eeuw kan men
op belangrijke en interessante figuren wijzen. De 19de eeuw heeft niet bijzonder
veel belangrijks opgeleverd; men leefde te veel in de ban van de neo-gotiek. Er was
wel degelijk vakmanschap, maar geen sterke, persoonlijke visie. De 20ste eeuw heeft
een krachtige opleving gekend, die inzette met Mendes da Costa, Lambertus Zijl,
Johan Rädecker en Hildo Krop, en zich handhaafde tot in deze tijd. Er is mooi werk
gemaakt; wij noemen slechts de beelden van Prof. Bronner, W. Couzijn, A. Termote,
Prof. Wenckebach, Charles Vos en Mari Andriessen. Deze lijst is onvolledig maar
toch reeds bemoedigend. Uit de aard der zaak zijn veel werken van deze kunstenaars
aan de plaats gebonden, maar ook uit hun ‘roerende’ produkten zou voor een
tentoonstelling een suggestieve keuze gemaakt kunnen en moeten worden.
Wij menen dat een expositie werkelijk nationaal mag genoemd worden, wanneer
zij minstens ongeveer aan deze verwachting voldoet.
Wat was er in feite in Amsterdam tentoongesteld? Met voldoening kon men
constateren dat de historische afdeling goed verzorgd was. Dit was misschien ook
wel het gemakkelijkst tot stand te brengen, aangezien de keuze al gedaan werd door
de tijd. Toch willen wij het talent van de samenstellers van dit ge3) Dr. Elisabeth Neurdenburg, De zeventiende-eeuwse beeldhouwkunst in de Noordelijke
Nederlanden, Amsterdam, 1948, p. 7.
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deelte niet onderschatten. Hier is uitstekend werk geleverd. Men zag duidelijk b.v.
hoe de school van Fontainebleau voor de kunst van de jonge Bilders belangrijk is
geweest. De opvallende figuren uit onze typische Nederlandse romantiek en uit de
periode die er onmiddellijk aan voorafgaat, kregen hun rechtmatige plaats: Van Os,
Wonder, Bosboom, Nuyen, Jan Weissenbruch. Het impressionisme, dat in ons land
een eigen stempel droeg, - hoe kon dit ook anders daar het zich zo onmiddellijk liet
beïnvloeden door de sfeer van dit merkwaardig klimaat - diende enige
vertegenwoordigers aan, die, ofschoon anders geaard, niet behoefden onder te doen
voor hun Franse collega's. Wij konden ons volledig met deze keuze verenigen.
Een belangrijke plaats werd ook gegeven aan Van Gogh. Wellicht heeft hier de
mogelijkheid dat men over vele van zijn werken kon beschikken, ook een rol gespeeld.
Maar in ieder geval was deze voorkeur te aanvaarden. Op deze tentoonstelling kwam
ook goed tot uiting het streven van de Nederlander om zich helder en klaar uit te
drukken, men zou kunnen zeggen, de tendens van de rechte kanalen en strakke
vaarten, niet van de grillig-bochtige rivieren. De Nederlander zal, als hij kan, zelfs
de rivieren van hun al te vele bochten beroven. Zakelijkheid en nuchterheid dus, die
van tijd tot tijd uitlopen op een zekere stilering. De Franse geest streeft naar ‘ideae
clarae et distinctae’, de Nederlandse kunstenaar trachtte op een gegeven moment dit
ook te verwezenlijken in zijn kunst. Men vindt het bij de kunstenaars uit het begin
van deze eeuw, bij Derkinderen, Jesserun de Mesquita, Roland Holst, maar vooral
bij de Stijl-groep: van Doesburg, Mondriaan en Van der Lek. Er is bij deze laatsten
soms zelfs een neiging merkbaar naar een uiterste versobering, een streng
doorgevoerde ascese, in het vermijden van de middelen die al te zeer onze
zintuigelijkheid zouden occuperen. Hun kunst kreeg daardoor vaak een sterk cerebrale
inslag, die, nadat zij zuiverend was geweest, ook tenslotte dodelijk kon werken.
Zeer royaal waren op deze tentoonstelling ook de jongere richtingen
vertegenwoordigd, bijzonder de non-figuratieven. Wanneer men terugdenkt aan wat
er in het Stedelijk Museum hing, heeft dit misschien wel de diepste indruk
achtergelaten, niet omdat al die stukken zo belangrijk waren, maar omdat er veel, te
veel was. Men moet deze groeperingen en afzonderlijke figuren recht doen op zo'n
overzichtstentoonstelling, maar hun is niet alleen recht gedaan, zij zijn wel zeer
bevoorrecht geworden. Velen mochten meedoen en zij kregen uitzonderlijk gunstige
plaatsen aangewezen. En toch, velen zijn heus zo belangrijk niet. Het valt op, als
men zo'n verzameling non-figuratieven ziet, hoeveel cliché-werk en navolging er bij
is. Niet alleen de boerderijen met idyllische slootjes, dromerige koetjes en
mollig-groene bomen zijn routine-werk geworden in de vorige eeuw, routine geldt
minstens evenzeer voor veel werk van de modernisten. Een sterke figuur gaat voorop
en vele zwakke figuren volgen graag, omdat zij door het tempo van de aanvoerder
worden meegezogen. En dit loopt gemakkelijk. Wij zijn evenwel overtuigd, dat voor
die vele meelopers het woord zal gelden van Georges Braque: ‘Zij die voorop gaan
keren hun navolgers de rug toe. En dat is alles wat de navolgers verdienen’. Daar is
van de nieuwe stromingen een verfrissing en kracht uitgegaan, die de Nederlandse
kunst een internationale allure en een vurig begeerde dynamiek heeft gegeven. Zij
hebben ongetwijfeld als een zuurdesem gewerkt, zelfs soms als een geneesmiddel,
maar men kan noch uitsluitend van het een noch van het ander leven. Een strengere
selectie van deze werken zou zeker aan de totale indruk van de tentoonstelling ten
goede
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zijn gekomen. Bovendien had men dan anderen, die hier niet aanwezig waren, recht
kunnen doen. Want hier ligt ook onze kritiek op deze expositie: veel van wat er had
moeten zijn, was er niet! Men kan hier een aantal namen noemen van kunstenaars,
die, ofschoon wellicht niet behorend tot de corypheeën, toch op een of andere wijze
belangrijk waren als vertegenwoordigers van een bepaalde stroming. Waarom nam
men geen werk op van Hart Nibbrig, die met Toorop een van de weinige kunstenaars
was, die het pointillisme in ons land op eminente wijze vertegenwoordigde? Het is
eveneens een tekortkoming geweest, dat men ons de uitstekende en karakteristieke
tekenkunst van Van Konijnenburg en Toorop onthouden heeft. In vroegere jaren
waren een groot aantal werken van beide kunstenaars in de zalen van ditzelfde
Stedelijk Museum voortdurend tentoongesteld. Reeds lang zijn deze niet meer
geëxposeerd; waar zijn zij gebleven? Het zou nuttig kunnen zijn voor de hedendaagse
kunst om, geconfronteerd met die werken, zich te bezinnen op de waarheid dat in de
kunst ook de vormen en het lijnenspel en bovendien vooral vakmanschap hun waarde
hebben. Het een en ander was intussen ook reeds nadrukkelijk door Cézanne geleerd.
Het werk van Toorop is bovendien nog hierom belangrijk, dat ons land sinds deze
kunstenaar en Thorn Pricker weer deel had aan de Europese ontwikkeling der
schilderkunst, zoals onlangs nog werd opgemerkt4). Waarom heeft men ook niet meer
aandacht geschonken aan het werk van Kees Verwey, die behalve uitstekend
portrettist, ook prachtige stillevens schildert. Er waren zeker voldoende redenen
aanwezig om deze boeiende en vermaarde uiting van de kunst van Verwey in
Amsterdam meer te honoreren. Van hem hing er slechts het portret van Van Deyssel.
H.F. Boot, de onlangs overleden Haarlemse kunstenaar, afkomstig uit Maastricht,
wel eens genoemd: de meest doelbewuste schilderkunstenaar in ons land, was totaal
vergeten. Was er nooit eens plaats en gelegenheid in dit Amsterdamse museum, waar
men allerlei belangrijke en minder belangrijke figuren eert, om ook deze knappe
kunstenaar te herdenken? Ook niet op een overzichtstentoonstelling van de
Nederlandse kunst?
De ‘Amsterdamse Joffers’, die in het Nederlandse kunstleven een vast begrip
werden, kwamen evenmin in Amsterdam aan bod. Men heeft geen enkele plaats van
enig jongere aan deze oudere dames afgestaan. En toch zou hiermede niet alleen
respect, maar ook een juist inzicht in waarde en verhoudingen getoond zijn.
Kunstenaars uit de gewesten buiten Holland waren wel bijzonder weinig geëerd.
Met opzet gebruiken wij hier de uitdrukking ‘gewesten buiten Holland’, omdat de
benaming ‘uit de provincie’ een verkeerde indruk zou kunnen wekken over de
kwaliteit van hun werken. Want van velen ligt het niveau der kwaliteit hoger dan
van menigeen die zich in de zgn. kunstcentra vestigde en er, om welke reden dan
ook, successen boekte. Waarom moesten ontbreken Charles Eyck, Joep Nicolas,
Hendrik Wiegersma, Nico Molenkamp, Albert Troost, die Brabant en Limburg zeker
waardig hadden vertegenwoordigd? Waarom moest het Noorden worden
vertegenwoordigd door een non-figuratief kunstenaar, terwijl daar ook anders geaard,
zeer mooi werk te vinden is. Kon men in Overijsel en Gelderland geen goede
representanten ontdekken? De Musea in Holland, zoals het Rijksprentenkabinet te
Amsterdam, Boymans in

4) Charles Wentinck, o.c., p. 43.
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Rotterdam en de Lakenhal te Leiden hebben veel en mooi werk van o.a. Chr. le Roy,
om er slechts één te noemen uit die gebieden. Men zal misschien willen opmerken
dat veel van het beste werk ‘muurvast’ zit; het werd vaak uitgevoerd voor kerken en
grote profane gebouwen. Dit is ongetwijfeld het geval met werk van Charles Eyck
en Joep Nicolas. Maar waarom heeft men dan geen mogelijkheden gezocht om door
middel van fotografieën dit zeer belangrijke deel van hun werk te tonen. Men heeft
dit al verschillende malen, ook in ditzelfde museum, voor andere doeleinden met
veel smaak en ambitie gedaan.
Teleurstellend was ook dat men geen goede indruk kreeg van de grafiek, die in
het land van Lucas van Leiden en Rembrandt een hoge bloei heeft beleefd. Men
kreeg sterk de indruk, dat er veel gebruik werd gemaakt van wat toevallig bij de hand
was in het Stedelijk Museum, aangevuld met stukken uit het Rijksmuseum. Een
alzijdig beeld van honderdvijftig jaren Nederlandse kunst werd dus niet gegeven op
deze tentoonstelling. Het is jammer dat men de unieke gelegenheid daartoe niet ten
volle heeft benut.
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Amerika's gebouwde droom
De Wolkenkrabber
Anton Henze
TACHTIG jaar geleden, in 1884, werd in Chicago de eerste wolkenkrabber van de
moderne architectuur voltooid door de bouwkundige William Le Baron Jenney.
Torens in steden vinden we in de Middeleeuwen al, in de vorm van de belforten
midden in de burcht. Later, op het einde van de Middeleeuwen en in de Renaissance,
worden in de straten van Italiaanse steden torens gebouwd die de naam dragen van
een adellijk geslacht. Het waren niet alleen burchten, maar ook huizen. In Keulen
waren er in de 19de eeuw nog enkele bewoonde torens bewaard gebleven.
De Amerikanen zijn een praktisch volk. Ze zijn gewend de problemen van het
ogenblik snel te vatten en ze, van uit hun praktische ervaring, efficiënt op te lossen.
Rond de jaren 1880 groeide de stad Chicago in een razend snel tempo. De kantoren
van de grote handelshuizen en de openbare diensten hoopten zich op in het centrum
van de stad. De prijs van de grond ging de hoogte in en stond weldra helemaal niet
meer in verhouding tot de rentabiliteit van het volgens oude methoden gebouwde
huis. Ook de gebouwen moesten de hoogte in. De Amerikaanse bouwkundigen gingen
zich bezinnen op de ingenieursarchitectuur van hun tijd, die in plaats van baksteen
en houwsteen ijzer gebruikten als materiaal voor bruggen en tentoonstellingshallen.
Het bouwen met ijzer had zijn uithoudingsvermogen bewezen op de
wereldtentoonstelling te Londen in 1851. De jonge ingenieur Jozef Paxton bouwde
daar een grote tentoonstellingshal, het beroemd gebleven Crystal Palace. Voor het
ontwerp had hij slechts negen dagen nodig, voor de bouw van de 600 m lange, 120
m brede en 37 m hoge hal nauwelijks zes maanden. In de geschiedenis van de
architectuur was dit een prestatie zonder voorgaande. Ze was slechts mogelijk doordat
Paxton gebruik maakte van geprefabriceerde ijzerstukken en glaswanden. Als norm
koos hij de gebruikelijke maten van de in Engeland gefabriceerde ramen, waarvoor
de industriële ijzerproduktie uitgerust was. Op die manier kon hij de reusachtige
bestellingen van glas en ijzeren ramen over al de fabrieken van het land verdelen.
Deze serieproduktie naar geijkte normen was een der geheimen bij het bouwen van
dit ‘kristallen paleis’, dat op de tijdgenoten de indruk maakte van een ‘onvergelijkelijk
en sprookjesachtig schouwspel’.
Maar in de 19de eeuw werd er ook al van ijzer gebruik gemaakt in traditionele
bouwwerken die meer dan één verdieping telden. Reeds in 1796 werden in de spinnerij
te Dithrington, die vijf verdiepingen hoog is, de houten balken en stutten vervangen
door ijzeren balken en pijlers. In de chocoladefabriek te Noisiel aan de Marne, in
1871-1872 gebouwd door Jules Saulnier, werd alleen ijzer, geen hout meer gebruikt.
Het gebouw, dat uit verscheidene verdiepingen bestaat, is een vakwerkconstructie.
In de Middeleeuwen werden zulke gebouwen in twee fazen opgetrokken. Eerst werd
uit houten balken en stijlen het geraamte
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getimmerd, dat zichzelf schraagde. Daarna vulde men de panelen met leem of
baksteen, legde de vloeren en het dak: men bekleedde het geraamte met vlees en
huid. Saulnier ging op dezelfde wijze te werk als de timmerlieden bij de
vakwerkbouw. Alleen gebruikte hij ijzer in plaats van hout.
IJzer was in overvloed beschikbaar. In Engeland was men reeds in 1750
overgeschakeld op massaproduktie. Het kwam op de markt onder de vorm van
gietijzer en smeedijzer, maar geen van deze twee voldeed als bouwmateriaal.
Smeedijzer was te week en te buigzaam; gietijzer daarentegen was hard en
onbuigzaam, maar brak onder een al te sterke druk. Een oplossing zou men pas vinden
met het staal, dat voor het eerst gebruikt werd door William Le Baron Jenney.
Op een reis in de Filippijnen had deze architect uit Chicago de huttenbouw der
inboorlingen bestudeerd. Hij schreef daarover: ‘De Filippijners gebruiken bomen als
stutzuilen en lichtere houten balken voor zijdelingse en diagonale bindstukken, stutten
voor de zoldering en vloerindelingen; met riemen en klampen binden ze deze dan
samen op de kruispunten. Voor de vloerbedekking en het dak gebruiken ze gebakken
leem of klei. En het merkwaardige is dat deze constructies met slechts zeer geringe
schade taifoens en aardbevingen overleven’.
Het is wel zeker dat Jenney de oude Europese vakwerkbouw nooit van naderbij
heeft bekeken. Was hij meer vertrouwd met de nieuwe bouwtechniek van de ijzeren
geraamten? Feit is dat hij in 1883, toen hij de opdracht kreeg de Home Insurance
Building te Chicago te bouwen, zijn eigen weg ging. Zijn constructiesysteem herinnert
zowel aan de hutten van de Filippijners als aan de Europese vakwerkbouw. Of moeten
we aan nog een andere inspiratie geloven? In zijn boek Fünfzig Jahre Baumeister
vertelt Henry Ericson de volgende anekdote. Toen Jenney eens, kwaad en vroegtijdig,
thuis kwam van de bouwplaats, verraste hij zijn vrouw, die een dik boek aan het
lezen was. Zij stond vlug op en legde het vrij zware boek bij vergissing op de
vlakbijstaande vogelkooi. Tot zijn verbazing zag Jenney dat het lichte draadstel van
de kooi bestand bleek tegen dit gewicht. En meteen viel zijn beslissing: een stalen
kooi als geraamte voor zijn gebouw.
Wat er ook van zij, wat Le Baron Jenney tot stand bracht, beantwoordde in principe
zowel aan de bouwwijze op de Filippijnse eilanden als aan het draadstel van de
vogelkooi. Het vertoond bovendien gelijkenis met de middeleeuwse
vakwerkconstructie en met Saulniers geraamtebouw. Doch in plaats van smeedijzer
bediende Jenny zich van staal. Dit is hard als gietijzer en duurzaam als smeedijzer.
Het is evenzeer bestand tegen druk van boven als tegen het zijdelingse trekken.
Jenney monteerde verticale en horizontale ramen uit stalen balken, die stevig met
elkaar verbonden werden. Zo ontstond een groot traliestel dat de wolkenkrabber
voorzag van een elastisch geraamte. Met dit constructiesysteem kon men praktisch
zo hoog bouwen als men wilde. Men kon de muren zo dun laten als het klimaat
toeliet: de muren ‘droegen’ immers niet meer. Naar het voorbeeld van het ‘kristallen
paleis’ te Londen kon men de wanden uit glas vervaardigen. Men kon ook licht
metaal gebruiken.
William Le Baron Jenney bewoog zich met zijn Home Insurance Building nog
niet letterlijk ‘in de wolken’. De eerste wolkenkrabber van de moderne architectuur
telt slechts elf verdiepingen. Het was ook nog geen glazen toren. Het stalen geraamte
bleef verborgen achter buitenmuren die weinig verandering brachten in de oude
verhouding tussen venster en wand. Maar wel schiep Jenney
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met zijn stalen geraamte een van de wezenlijke voorwaarden voor het bouwen van
wolkenkrabbers. Andere voorwaarden zouden door anderen geschapen worden.
Op de Industrie-Tentoonstelling van New York in 1851 liet Elisha Graves Otis
een nieuwe ontdekking zien: een vierhoekig slank gestel uit ijzeren staven waarin
een platform aan een dik touw was opgehangen. Met behulp van een stoommachine
trok Otis het platform de hoogte in en liet het dan weer neerkomen. Wie durfde mocht
een proefritje maken. Mister Otis zette zelf de lift in beweging. Op halve hoogte deed
hij hem stoppen en riep: ‘Niet bang zijn, alles staat op veilig’. Hij sneed het touw
door en de lift viel helemaal niet in de diepte: daar zorgde een primitief
veiligheidsmechanisme voor.
Deze ‘uitvinding’ van de vlijtige Otis was al evenmin iets nieuws als de idee van
de raambouw. Paus Leo X (1513-1521), een van de Medici, beschikte reeds over
een lift. Deze bestond uit een systeem van remmen, hefbomen en katrollen die met
de hand bediend werden. De Paus maakte er gebruik van om gemakkelijk zijn
woonvertrekken te bereiken die op de tinnen van de Engelenburcht lagen. Deze lift
bestaat nog steeds. Heeft Otis hem gekend? Hij bracht in ieder geval de idee te
gepasten tijde opnieuw te berde. De machinebouw was nu in staat snelle en veilige
liften tegen een betaalbare prijs te vervaardigen. En de snel toenemende hoge huizen
en wolkenkrabbers brachten onafgebroken nieuwe bestellingen binnen. De
mechanische lift schiep de tweede voorwaarde voor het bouwen van willekeurig
hoge torenhuizen.
William Le Baron Jenney was niet de enige grote architect in Chicago. De snel
groeiende, vooruitstrevende stad trok in die jaren de beste bouwkundigen van Amerika
aan. Zij vormden een groep die als ‘School van Chicago’ beroemd zou blijven in de
geschiedenis van de moderne architectuur. Hun belangstelling ging vooral uit naar
de wolkenkrabber. Zij brachten het bouwen met stalen geraamten tot verdere
ontwikkeling. Jenney had zijn Home Insurance Building nog voorzien van de
gebruikelijke ramen. D.H. Burnham en J.W. Root construeerden de buitenmuren van
de Reliance Building daarentegen voor een overwegend gedeelte uit glas. Zij schiepen
het zogenaamde ‘Venster van Chicago’. De buitenwand van de kantoorruimte bestond
nog uitsluitend uit één enkel groot venster. Dit was geen willekeur of alleen maar
voorliefde voor glas. Daar de bouwgrond in de City steeds maar duurder werd kwamen
de wolkenkrabbers tegen elkaar te liggen. De ene ontnam de andere het licht. Er was
maar één oplossing: de glazen wand zoals Paxton die had gebruikt in het Crystal
Palace te Londen. Maar de indruk die de glazen toren van de Reliance Building op
de mensen maakte, was niet al te best. Ze vonden het naar. Jarenlang hebben zij
gevreesd dat hij op een goeie dag ineen zou storten. Iedereen vermeed er langs te
lopen. De ogenschijnlijk onstoffelijke wanden stonden in tegenspraak met de
voorstelling die zij zich maakten van een goed gebouwd huis.
Ook de jongste bouwkundige uit de school van Chicago, Louis Henry Sullivan,
was niet best te spreken over deze wolkenkrabbers. Sullivan was afkomstig uit het
oude Amerika. Hij werd in 1856 te Boston geboren. De beschaafde man uit New
England vond dat de mensen in de ‘Wild West’ vooruitstrevend en optimistisch
handelden, maar niet genoeg nadachten. ‘Denk toch eerst even na wat een
wolkenkrabber eigenlijk is! Geef u rekenschap over het doel dat hij te vervullen heeft
alvorens plannen te ontwerpen!’, vermaande hij zijn collega's. Wat de anderen niet
deden, begon Sullivan in zijn eentje. Hij ging uit van alge-
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mene ervaringen. ‘Alle dingen van de natuur hebben een gestalte, een vorm, een
uitwendige verschijning die zegt wat ze zijn, hoe zij onderscheiden zijn van onszelf
en onder elkaar. Ieder ding heeft zijn eigen en onveranderlijke gestalte, of het nu de
rondcirkelende adelaar is, het zwoegende paard, de wentelende stroom of de drijvende
wolk. Vormgeving luistert immer naar de functie. Dit is een wet. Waar de functie
niet verandert, is er ook geen wisseling in de vorm’. Daarna onderzocht Sullivan de
verschillende doeleinden die de wolkenkrabber te dienen heeft. ‘1. Er moet een
verdieping onder de grond zijn voor ketels en machines. 2. Een etage gelijkvloers,
bestemd voor winkels, banken en andere handelsondernemingen die grote
oppervlakten nodig hebben, veel ruimte en licht en gemakkelijke
toegangsmogelijkheden. 3. Een tweede verdieping voor soortgelijke doeleinden. 4.
Een onbepaald aantal verdiepingen voor kantoren. Iedere verdieping gelijkt op de
andere. Een kantoor is wat een cel in de honingraat is. 5. Op de bovenste verdieping
ketels, vergaarbakken en buizen, de vervollediging van de energiebronnen in de
kelder’.
Sullivan was het genie van de School van Chicago. Maar het was hem niet gegeven
een wolkenkrabber te bouwen in zijn eigen stad. In 1893 had in Chicago een
wereldtentoonstelling plaats. De wereldtentoonstelling te Londen was in 1851, met
Paxtons Crystal Palace, een triomf geworden voor de moderne architectuur. Nu in
Chicago zette men weer een stap terug. Van de aanvang van het nieuwe bouwen af
was dit te vrezen geweest. De afkeer voor de stalen geraamten bleek niet alleen uit
de reactie van de mensen van Chicago, die een eind omliepen om de glazen toren
van de Reliance Building niet te zien. Toen in 1891 de Monadnock Block werd
gebouwd, kregen de architecten Burnham en Root de opdracht dit gebouw van 16
verdiepingen in dikke stenen muren op te trekken. Aan de voet hebben deze muren
een dikte van 230 cm. In plaats van winkels heeft het gelijkvloers duistere
torenruimten. Het stenen torenhuis kostte veel meer dan een stalen gebouw. De enge
ruimten gelijkvloers brachten niet de huurprijs op die men voor ruime winkels zou
hebben betaald. Voor de opdrachtgevers was deze prijs echter niet te hoog om hun
afkeer van de nieuwe bouwmethode te laten blijken.
De tegenstanders van de School van Chicago boekten succes op de
wereldtentoonstelling. Zij stonden de zgn. stijl-architectuur voor, het bouwen volgens
vormen van oude architectuurstijlen. Op de expositie stelde men de allernieuwste
machines ten toon achter gotische bogen. Produkten van de chemische nijverheid
stonden in een romaanse burcht. De telegraafkantoren waren ondergebracht in een
barokkasteeltje.
De stijlarchitectuur beperkte zich niet tot de hallen en paviljoenen van de
tentoonstelling. Zij maakte school. Weldra was het niet fatsoenlijk in de buitenwanden
van een gebouw het stalen geraamte zichtbaar te laten. Glazen wanden waren een
vergrijp tegen de goede bouwzeden. ‘Mooie’ wolkenkrabbers werden ‘versierd’ met
gotische of romaanse arcaden. Wie ‘vooruitstrevend’ dacht, koos zuilen en pijlers
in barokstijl. Een handboek voor architecten gaf als aanbeveling: ‘Om effect te
bereiken maakt de bekwame bouwmeester gebruik van ieder middel dat hem te
beschikking staat’.
In dit Chicago was er geen plaats voor de wolkenkrabbers van Sullivan. Zijn
belangrijkste werken realiseerde hij elders. Zijn idee van de wolkenkrabber kon hij
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bouwde hij winkels. De buitenmuren bestaan derhalve bijna volledig uit etalages.
Op de eerste verdieping bevinden zich banken. Deze verdieping is niet zo hoog, maar
ze heeft brede ‘Chicago-ramen’. De andere tien verdiepingen hebben telkens twaalf
hoge rechthoekige ramen. Alle verdiepingen lijken op elkaar. Op de bovenste bevinden
zich de reservoirs, de buizen van de verwarming en de andere technische installaties.
Deze verdieping heeft ronde vensters die doen denken aan de patrijspoorten van een
schip. Op deze wijze blijkt de functie van de verschillende verdiepingen uit hun
bouwvorm. Deze vormgeving is niet iets wat de architect er als bogen of zuilen
zomaar aan toevoegt. Zij ontstaat vanzelf doordat aan de ruimten die hoogte en
belichting gegeven wordt die ze nodig hebben voor hun bestemming.
Sullivan stelde zich de vraag, wat een wolkenkrabber eigenlijk is. Hier, in de
Guaranty Trust Building, gaf hij het antwoord. Een wolkenkrabber is hoog. Daarom
moeten de buitenmuren niet voorzien worden van sterke horizontale kroonlijsten of
vensterbanken. Dit zou de natuurlijke groei van het gebouw storen. De wolkenkrabber
moet integendeel de hoogte ingestuwd worden. Daarom trekt Sullivan de ramen van
de kantoorverdiepingen iets naar binnen. De muurstukken tussen de ramen geven
dan de indruk van smalle reusachtige pijlers. Ze stuwen het gebouw krachtig de
hoogte in.
‘De kracht en het geweld van de hoogte moeten uit de wolkenkrabber blijken. Hij
moet zich oprichten in louter jubel’, schreef Sullivan. Dit kan klinken als een loflied
op zijn eigen werk, maar Sullivan sprak niet voor zichzelf alleen. Wat hij tot
uitdrukking bracht, werd door vele van zijn tijdgenoten even sterk aangevoeld. De
Amerikaanse dichters bezongen de wolkenkrabber, de schilders poogden zijn koene
vorm op het doek weer te geven. Men zag er een realisatie in van de ‘Amerikaanse
droom’, van de bijzondere manier waarop Amerika toen dacht, leefde en geloofde,
en van zijn hoop in de toekomst. De dichter Walt Whitman prees de wolkenkrabber
boudweg als een vorm van de Amerikaanse democratie!
Achter deze loftuitingen ging de fierheid schuil op een grootse prestatie. En terecht.
Met de wolkenkrabber schiep Amerika een niet meer weg te denken bouwtype van
de moderne architectuur.
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De Engelse staatskerk in 1963
W. Peters S.J.
WANNEER wij in voorbije jaren een overzicht gaven van het wel en wee van de
Engelse Staatskerk in het afgelopen jaar, was onze laatste indruk er menigmaal een
van matheid en apathie. Hetgeen een zekere grauwheid brak - en daardoor direct
‘nieuws’ werd -, was een onpleizierige situatie in de Kerk of het driest optreden van
een of andere geestelijke of groep van geestelijken. Uit het recente verleden herinneren
we ons de steun van een veertigtal geestelijken toen één hunner voor de tweede maal
huwde, terwijl zijn eerste vrouw nog leefde; of de brief die ruim twee jaar geleden
een goede dertig geleerden richtten tot de aartsbisschoppen van Canterbury en York
en waarin zij een veel grotere vrijheid bepleitten van samengaan, d.w.z. samen bidden
en samen aanzitten aan het Avondmaal, met leden van de zgn. Vrije Kerken; of het
kerkelijk schandaal toen de bisschop van Southwark, Melvyn Stockwood, vergezeld
van de politie naar Carshalton toog om de daar dienstdoende geestelijke, die al te
‘high’ was, uit ambt en pastorie te zetten. Het rumoer dat door deze en soortgelijke
incidenten werd veroorzaakt bleef gewoonlijk beperkt tot een bepaalde groep of een
bepaalde plaats, en beroerde de Kerk in haar geheel niet of slechts zeer oppervlakkig.
Het afgelopen jaar is dit heel anders geweest, en het is te danken aan wat men de
Robinson-rel is gaan noemen. We veronderstellen dat de lezers voldoende op de
hoogte zijn van het boekje dat bisschop Robinson als paperback deed verschijnen
onder de titel Honest to God; we veronderstellen dat de gegevens omtrent de inhoud
en de toon waarop het geschreven werd, bekend zijn, en verwijzen naar het artikel
van H. van Luyck, in het decembernummer van Streven gepubliceerd.
Het komt ons overbodig voor om in te gaan op de inhoud van het boekje: er is al
te veel over geschreven. De enige aanvulling waaraan behoefte bestaat lijkt ons het
inzicht dat Honest to God een geschiedenis heeft. Het is geen boek dat ineens uit de
Anglikaanse hemel is komen vallen. Onwillekeurig komt ons de stamboom voor de
geest, en in termen van de paardensport gesproken is Honest to God door Barnes uit
Cambridge. Of om een ander beeld te gebruiken: wanneer men dit boek leest, leest
men een hoofdstuk uit een lang boek, en wie bijgevolg alleen dit ene hoofdstuk leest,
zal het onmogelijk goed kunnen begrijpen. Voorgaande hoofdstukken hebben als
onderwerp bewegingen en stromingen binnen de Staatskerk in het recente, maar ook
verre verleden, en wat het recente verleden betreft is daar het hoofdstuk over Barnes
en een ander over Cambridge. Barnes was bisschop van Birmingham en roerde zich
geducht gedurende de dertiger jaren, maar ook tijdens en zelfs na de oorlog zweeg
hij niet, en hij maakte het zo bont dat aartsbisschop Fisher in het openbaar verkondigde
dat hij, indien hij de meningen aanhing van zijn collega Barnes, ontslag zou nemen.
Maar bisschop Barnes is niet weggegaan; en al was hij heengegaan, dit zou weinig
verschil gemaakt hebben, want Barnes stond niet voor een persoon maar voor een
stroming binnen de Staatskerk. Deze was geheel modernistisch
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van aard en aarzelde niet grote vraagtekens te zetten niet alleen achter de maagdelijke
geboorte, maar achter de incarnatie zelf, de verrijzenis als een historisch gebeuren,
terwijl wonderen en sacramenten met een vanzelfsprekend gebaar aan de dijk werden
gezet. Deze stroming heeft zijn eigen verleden en toont verwantschap met het Deïsme
van de achttiende eeuw. Het goddelijk wezen werd duidelijk buiten deze wereld
geplaatst, en ieder direct ingrijpen in deze wereld en in de geschiedenis van de mensen
werd dit goddelijk wezen ontzegd.
Het is met name het theologisch centrum van de universiteit van Cambridge dat
zich de laatste jaren aanhanger en volgeling heeft getoond van deze richting. Periodiek
veroorzaakte dit wat onrust en rumoer, zoals b.v. toen in 1955 de fundamentalist
Billy Graham de gelegenheid werd geboden aldaar de studenten toe te spreken. Het
was Melvyn Stockwood die hiervoor in niet geringe mate verantwoordelijk was,
dezelfde Stockwood die op het ogenblik bisschop is van Southwark, en als zodanig
Robinson als suffragaan van Woolwich onder zich heeft. De brief die we hierboven
vermeld hebben was geenzins een exclusieve Cambridge-aangelegenheid, maar de
lijst van degenen die ondertekenden, bevatte een groot percentage van
Cambridge-professoren. In de loop van het afgelopen jaar verscheen onder auspiciën
van de theologische faculteit van Cambridge Objections to Christian Belief1), waarin
vier professoren de bezwaren naar voren brachten tegen de Kerk op morele,
psychologische, historische en intellectuele gronden. Voor hun gehoor van theologisch
niet-gevormde studenten speelden zij de rol van de advocatus diaboli: een waardig
tegenspeler werd in dit boek niet aan het woord gelaten. Een der vier lezingen komt
van Dr. Vidler, die zich ruim een jaar geleden beroemd of berucht maakte doordat
hij tijdens een optreden voor de televisie, in een gesprek over de Staatskerk met een
niet-christen, Paul Ferris, geen goed woord wist uit te brengen over zijn eigen kerk.
Ongeveer tezelfdertijd als Objections to Christian Belief verscheen Soundings2),
een collectie van elf essays over verschillende theologische punten, bijeengebracht
door dezelfde Dr. Vidler. We volstaan er mee het motto aan te halen dat deze bundel
werd meegegeven: ‘Man hath but a shallow sound, and a short reach, and dealeth
onely by probabilities and likely-hoods’; het is een woord van Miles Smith die aan
het begin der zeventiende eeuw bisschop van Gloucester was. Wanneer we van
professoraal niveau afdalen tot dat van de dienstdoende clergé, bewegen we ons niet
alleen van dogma naar wat men genoemd heeft ‘the new morality’, maar ook van
Cambridge naar de zuidoever van de Theems. Opnieuw in het afgelopen jaar maakte
Canon Rhymes gebruik van zijn installatie als kanunnik om zijn preek te wijden aan
de nieuwe moraal. Men moet uiterst voorzichtig zijn indien men deze wil omschrijven.
Het was niemand minder dan T.S. Eliot die er over klaagde dat de uitgesproken
tendens van een bepaalde passage menigmaal niet overeenkomt met wat er in de
gebruikte woorden wordt gezegd. Het eenvoudigst voorbeeld ter verduidelijking is
de uitspraak: ‘charity is better than chastity’. Niemand zal dit betwijfelen, maar
niemand kan het ontgaan dat bijgevolg onkuisheid niet zo erg is. In ieder geval

1) Objections to Christian Belief, introd. by A.R. Vidler. - Constable, London, 1963, 111 pp.,
12 sh. 6 d.
2) Soundings. Essays concerning Christian Understanding. Ed. by A.R. Vidler, - Cambridge
University Press, 1963, 268 pp., 21 sh.
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is het klaar en helder dat, met name op het gebied van de kuisheid en op dit terrein
weer met name op het gebied van pre-maritale betrekkingen, de
Cambridge-and-South-Bank-school een allesbehalve traditioneel-christelijke moraal
preekt.
Deze factor van onduidelijkheid ontmoet men voortdurend in hetgeen gesproken
en geschreven wordt door deze Cambridge-and-South-Bank theologen en geestelijken.
Nu is ‘over-definition’ en ‘over precision’ iets dat de Staatskerk als zodanig maar
weinig aanstaat, en in zekere zin plukt zij daarvan nu de wrange vrucht. Dit komt
niet alleen tot uiting in Robinsons boekje, maar nog zeer onlangs veroorzaakte het
weer een botsing, en opnieuw op de zuidoever. Deze keer maakte de vice-provoost
bij zijn installatie van de gelegenheid gebruik om in aanwezigheid van bisschop
Stockwood een protest te laten horen tegen de verplichting om zijn instemming te
betuigen met de negenendertig artikelen. Hij verklaarde te geloven in de verrijzenis
van Christus, voegde er echter aan toe dat artikel vier een totaal verkeerde interpretatie
bevatte van de leer omtrent dit punt. Dit vierde artikel luidt: ‘Christ did truly rise
again from death, and took again his body, with flesh, bones, and all things
appartaining to the perfection of man's nature; wherewith he ascended into heaven’,
enz. In een interview ging hij in op zijn bezwaar, en verklaarde het artikel absoluut
onzin, er bij voegend dat ‘Christ's physical body did not rise again. His spirit rose
certainly’. Waarop de goedkope schimpscheut volgt dat het vierde artikel voorhoudt
‘that they were practising rocketry on the mount of Olives in those days’. Hetgeen
we hier willen doen uitkomen is niet zozeer dat kanunnik Pearce-Higgins - die tussen
haakjes de president is van The Modern Churchmen's Union - grote moeilijkheden
heeft tegen de negenendertig artikelen, als wel dat hij heel iets anders bedoelt met
‘Die verrezen is van de doden’ dan, laten we zeggen, de traditionele christen.
Terugkerende tot het boek van Robinson, eertijds van Cambridge en nu van de
South Bank, willen we twee slotbemerkingen maken. De eerste betreft de opzettelijke
vaagheid, en wij zijn van mening dat deze, met name in ons land, met al te veel
lankmoedigheid is aanvaard. Men is te veel en te gauw geneigd geweest om de
woorden van de bisschop in de zin op te vatten die zij, normaal gesproken, hebben.
Men verliest dan uit het oog dat het boekje een hoofdstuk is in een veel langer boek,
dat zijn geheel eigen waardenschaal heeft, en deze stemt niet geheel overeen met de
gangbare waarde van in omloop zijnde woorden en uitdrukkingen. Wij geloven dan
ook dat het boekje beter verstaan werd in Engeland door mannen als Dr. Maskall,
Corbishley, Ramsey en vele anderen dan in ons land het geval is geweest.
De tweede bemerking betreft het merkwaardige feit dat Honest to God een zware
aanval inhoudt op het door Barnes-Cambridge zelf ontworpen en voorgestane
Godsbeeld. Het is Barnes geweest en daarna Cambridge, en de grote stroming binnen
de Anglikaanse Kerk door deze twee namen versymboliseerd, die God uit de
menselijke samenleving hebben weggeduwd en Hem gemaakt hebben tot een ‘God
up there’. Zij zijn het die het verticalisme hebben voorgestaan en gepredikt. Hetgeen
alarmeert is dat zij de moloch die zij nu met veel oprechte bewogenheid bestrijden,
niet zien als het werk van eigen handen. Zij bemerken hoe zij terecht gekomen zijn
in een moeras, of als u wilt, op drijfzand, en ze schreeuwen luidkeels om hulp, en
waarschuwen anderen uit de buurt te blijven; zij zien niet dat zij zelf de weg naar
het moeras gebaand heb-
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ben, en anderen hebben uitgenodigd hen te volgen. En ofschoon ze het moeras niet
willen, zweren ze nog steeds bij de weg die ze gingen.
Het rumoer rond Honest to God, dat voor verschillenden de controverse opriep
rond Lady Chatterley's Lover, hetgeen destijds door dezelfde bisschop Robinson als
niet-pornografisch werd verdedigd, heeft al het andere binnen de Staatskerk
overstemd. Een onmiddellijk effect was, dat de gehele kwestie van de herziening
van het book of common prayer iets onwerkelijks kreeg. Waarom gesproken en
gedebatteerd over een herziening, wanneer het boek als zodanig zo niet
onverstaanbare, dan toch geheel achterhaalde taal is? Naar onze mening ging ook
het Pan-anglican Congress te Toronto gebukt onder de last van hetgeen in Engeland
gebeurd was: men kon niet doen alsof er niets aan de hand was. Het zaaide een kiem
van twijfel, en deze wekte althans op de buitenstaander de indruk dat men zich maar
liever buiten dogmatische discussies hield. Wanneer het officieel verslagboek
verschenen is, hopen we nader terug te komen op dit congres van de gehele
Anglikaanse gemeenschap. Van belang lijkt het om hier te constateren hoe het geheel
gekenmerkt werd door een grote ernst. Deze kwam niet alleen, of voornamelijk voort
uit het besef dat de Anglican Communion heeft ingeboet aan geestelijk elan en
invloed, maar uit de overtuiging de waarheid gekregen te hebben als licht, en als
licht voor anderen. Het thema van de onderlinge verantwoordelijkheid, van mutual
responsibility, en dit met name ten opzichte van de mensen in Afrika, werd het hart
van dit congres. Wanneer het geheel een weinig sprankelende indruk heeft gemaakt,
dan mogen we niet vergeten dat het congres iets van een anti-climax over zich had.
De Wereldraad van Kerken had zijn besprekingen enkele weken te voren gehad op
een afstand van een zeshonderd kilometer: Montreal en Toronto liggen bij wijze van
spreken vlak naast elkaar, en zodoende was de wind van belangstelling een beetje
uit de Anglikaanse zeilen genomen; of als u wilt, Toronto deed een beetje denken
aan het kaarten na een uitgebreide maaltijd. Dit is het ietwat ongelukkige resultaat
van twee congressen te dicht bij elkaar zowel wat plaats als tijd betreft.
Wat we vooral betreuren is dat Honest to God de oecumenische activiteit van de
Staatskerk op de achtergrond heeft geplaatst. En toch geloven we dat hetgeen in
moeilijke en moeizame discussies tussen vertegenwoordigers van de Staatskerk en
de Methodisten werd bereikt, veel belangrijker is dan al het gerucht omtrent deze
best-seller. Tot nu toe heeft de Staatskerk weinig tastbaar succes gehad met haar
pogingen om tot eenheid te komen met de Free Churches; de kloof tussen Anglikanen
aan de ene zijde en Presbyterianen, Congregationalisten en Methodisten aan de andere
kant scheen onoverbrugbaar. Ongemerkt gingen de gesprekken echter door en in
februari van het vorig jaar verscheen Conversations between the Church of England
and the Methodist Church: a report3). Hieruit bleek dat men iets bereikt had, ook al
beperkte zich dit iets noodzakelijkerwijs tot voorstellen; deze zullen t.z.t. aanvaard
of afgewezen worden door de twee kerken. Maar dat men tot concrete voorstellen
kwam is van belang. Men is hierbij allesbehalve over ijs van één nacht gegaan. Na
lange voorbereidende besprekingen, die tot doel hadden een aanvaardbare basis te
3) Conversations between the Church of England and the Methodist Church. A report. - Church
Information Office, 1963, 63 pp., 3 sh. 6 d.
Zie ook: Anglican-Methodist Relations. Ed. by W. Pickering. - Darton, Longman and Todd,
London, 1961, 188 pp., 18 sh.

Streven. Jaargang 17

vinden voor een gesprek, begonnen de ‘conversations’ in juli 1956. In totaal zijn er
zestien be-

Streven. Jaargang 17

472
sprekingen gevoerd, die telkens twee dagen in beslag namen; beide kerken werden
hierbij door ongeveer twaalf personen vertegenwoordigd. De voorstellen van dit
report behelzen, dat na een verzoeningsdienst der twee kerken, die een wederzijds
accepteren inhoudt van elkanders geestelijkheid, de eenwording in twee fasen zal
verlopen. De eerste fase is die van full communion, hetgeen met zich meebrengt dat
de kerken, ofschoon nog steeds zelfstandig, in volledige gemeenschap delen in de
toediening der sacramenten en de bediening van het woord; dit komt in feite neer op
het uitwisselen van de preekstoel en het aanzitten aan het avondmaal. Op deze
voorbereidende fase, waarvan de duur niet wordt aangegeven - een der methodistische
gedelegeerden heeft gesproken van twintig, dertig jaren - volgt die der eigenlijke
eenwording.
We gaan hier niet in op de wijze waarop dogmatische verschillen worden
opgevangen en praktische problemen betreffende structuur van de kerk zelf worden
opgelost. Het zij voldoende er op te wijzen dat de methodisten bereid zijn om het
bisschopsambt een plaats te geven in hun kerk en in de toekomst bereid zijn om hun
geestelijken de priesterwijding toe te dienen. Zoals bekend is dit een der meest
vervaarlijke struikelblokken; het is een veel moeilijker hinderpaal gebleken dan in
1946 viel af te leiden uit de simpele suggestie van de toenmalige aartsbisschop van
Canterbury, Dr. Fisher, die in een beroemd geworden preek te Cambridge naar voren
bracht, dat de vrije Kerken ‘should take episcopacy into their system’.
Op het ogenblik wordt dit verslag bestudeerd door de twee kerken, en men hoopt
het ja dan wel neen te vernemen in 1965. Nu lijkt ons deze bedenktijd aan de korte
kant, en we geloven niet dat het volgend jaar reeds een beslissing zal brengen. Tenzij
deze afwijzend zou zijn. De ontvangst van het report is alles behalve eenstemmig
gunstig geweest. Vooreerst is er het weinig bemoedigende feit dat vier van de twaalf
methodisten geweigerd hebben hun handtekening te plaatsen onder de voorstellen;
hun redenen vindt men in een appendix van het rapport. Vervolgens hebben zowel
uiterst rechts als uiterst links binnen de Staatskerk zich tegen de voorstellen gekeerd.
Dit viel te verwachten: voor de anglo-katholieken betekenen de voorstellen een gaan
in de richting van het protestantisme; de uiterst linkse vleugel echter, de low-church
van vroeger, ziet haar eigen positie gecompromitteerd omdat het protestants karakter
in de verdrukking komt. En ten slotte bestaan er voor de overigen nog serieuze
twijfels: hetgeen natuurlijk niet te verwonderen is. Men verheugt zich doorgaans dat
er iets gebeuren gaat, dat men tenminste iets wil doen; men verheelt niet dat mogelijk
het resultaat meer de vrucht is van heel veel goede wil dan van een één zijn ‘in faith
and worship’. De indruk wordt gewekt dat de meesten geneigd zijn om maar alvast
met de eerste fase te beginnen, en dan zien wat er gebeurt. Dit laatste slaat natuurlijk
voornamelijk op het bijwonen van elkanders diensten, hetgeen met zich meebrengt
het aanzitten aan het avondmaal zoals dit in de ‘andere’ kerk wordt gevierd. Op dit
terrein doen zich al heel veel moeilijkheden voor, die uiteindelijk teruggaan op
dogmatische verschillen betreffende de interpretatie van de Eucharistie en het
priesterschap. Het ‘zien wat er gebeurt’ slaat ook op de contacten die op plaatselijk
of parochieel niveau de geestelijken zullen leggen, en de gesprekken die daaruit
voortvloeien, en de gezamenlijke diensten die daarvan weer het resultaat zullen zijn,
zorgvuldig opgesteld en als overgangsdienst bedoeld. Maar niemand kan zeggen of
en in welke mate dit zal plaats vinden. Onze eigen mening is dat de twee kerken met
heel veel voorzich-
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tigheid tot de eerste fase zullen overgaan, waarbij de officiële, in dit rapport opgestelde
verzoeningsplechtigheid zal worden opgeschoven tot over een vijf-of tiental jaren.
Dit zou dan ook de kwestie van full communion tussen de twee kerken de tijdsruimte
geven van een zekere geleidelijke aanpassing.
De Staatskerk heeft haar handen vol gehad aan Robinson, Toronto en aan het
verslag der gesprekken met de methodisten. Het komt ons voor dat mede hierdoor
het Vaticaans concilie minder belangstelling kreeg dan in 1962 het geval was. Een
andere oorzaak is het trage verloop van het concilie en waarschijnlijk ook een teveel
aan theologisch gediscussieer. De Engelsman wil resultaten zien, en wat hij hoopt
en verwacht is dat Rome haar standpunt verlaat van de ene, ware Kerk te zijn.
Niettegenstaande de verzoenende woorden van aartsbisschop Heenan blijft er veel
achterdocht onder de Anglikanen ten opzichte van de bedoelingen van Rome. En
men verwachte niet dat dit binnen enkele maanden of jaren zal slijten. Dit is niet de
schuld van de Anglikanen; we mogen imers nooit vergeten hoe het katholicisme in
Engeland vervlochten is met dat van Ierland, en zodra we dit gezegd hebben, is
hiermede aangegeven hoe de tegenstelling niet alleen Rome-Canterbury is, maar
ook, en misschien nog meer, Iers-Engels. Men kan de Engelse katholiek gemakkelijk
beschuldigen van een te weinig aan oecumenische bekommering en zelfs
oecumenische belangstelling; men vergete niet dat voor heel veel katholieken, en
misschien voor het katholicisme als geheel, de oecumene bijzondere historische en
nationale gevoeligheden accentueert. Begrip en geduld zullen hier van beide kanten
moeten komen, en ons lijkt dat het beginpunt van de toenadering gelegd moet worden
in het éne geloof en de éne liefde van Christus de Heer; en hieraan mangelt het bij
beide kerken.
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Politieke kroniek
Theodor Heuss
Mark Grammens
HALFWEG de Advent is te Stuttgart in zijn woning op 79-jarige leeftijd de eerste
president van West-Duitsland, Theodor Heuss, overleden. Heuss was president van
12 september 1949 tot 1959, toen hij werd opgevolgd door Heinrich Lübke. Het
laatste jaar was hij lijdend geweest, en slechts de dood kon hem bevrijden van een
pijnlijke ziekte die in de loop van 1963 al o.m. had geleid tot het afzetten van een
been.
Met Heuss is een generatie Duitse intellectuelen gestorven. En deze generatie,
vaak en niet steeds helemaal ten onrechte geminacht en door de modder gesleurd,
bezat juist in Heuss haar boeiendste en indrukwekkendste vertegenwoordiger. Hij
heeft de zijnen gerehabiliteerd in de ogen van de Duitsers en van hun geschiedenis,
en door zijn aanwezigheid aan het hoofd van de jonge republiek is zijn generatie er
in geslaagd een schone dood te sterven.
Theodor Heuss was in zijn land geen onbekende toen hij in 1949 met de rol van
staatshoofd der Bondsrepubliek werd bedeeld. Dat blijkt nog ten overvloede uit de
gedenkschriften die de oud-president enige maanden vóór zijn dood persklaar had
gemaakt, en die we toevallig in handen kregen toen het nieuws van Heuss' overlijden
bekend werd1).
Deze herinneringen van Heuss zijn een van de meest verkochte boeken van
Duitsland geworden, en nochtans bevat dit werk niets wereldschokkends. Met opzet
heeft Heuss trouwens het verhaal niet doorgetroken na 1933, het jaar van Hitlers
machtsovername. En het politieke leven in de Republiek van Weimar wordt door
Heuss op volmaakt rustige, preciese, gedetailleerde manier beschreven, maar is
nergens écht pikant (zoals memoireschrijvers dat steeds meer menen te moeten doen)
of écht oorspronkelijk.
Heuss' rol in de politiek van de hier beschreven jaren 1907-1933 was relatief
belangrijk, maar hij heeft de loop der geschiedenis niet bepaald. Zijn boek is daar
een neerslag van: relatief belangrijk, maar niet indrukwekkend en hoegenaamd geen
datum in de geschiedenis. De nederigheid van een man die voor de beschrijving van
een (steeds relatief) onbelangrijk gedeelte van zijn leven de toon weet te vinden die
precies samenvalt met de inhoud van het beschrevene kan op het eerste gezicht
normaal lijken, en toch is het een bewonderenswaardige prestatie. Hoevelen zijn er
niet die op hun levensavond beroemde mannen werden, en het klaarspeelden om in
hun gedenkschriften de indruk te wekken of héél hun leven een monument was dat
de eeuwen kon trotseren? Heuss zegt dat zijn boek ‘geen geschiedenis is, maar een
verhaal van de gebeurtenissen die voor mij belangrijk waren’ (p. 344), en dat is er
een juiste omschrijving van. Terwijl het voor ons toch belangrijk is te weten wat een
man van het formaat van Heuss belangrijk vond in het Duitsland van de twintiger
jaren.
Theodor Heuss was wat wij nu zouden noemen ‘vroegrijp’, maar wat een vroegere
tijd volkomen normaal scheen te vinden, en misschien had die het
1) Theodor Heuss, Erinnerungen 1905-1933, Rainer Wunderlich Verlag, Tübingen, 1963, 460
pp., geb. D.M. 19.80.
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juister voor ook. Op 21-jarige leeftijd was hij namelijk al uitgever met volle
verantwoordelijkheid van Die Hilfe, het relatief succesrijke orgaan dat de
christelijk-sociale (liberale) hervormer Friedrich Naumann te Berlijn had opgericht
om zijn ideeën te verkondigen. Aanvankelijk hield Heuss zich vooral bezig met de
algemene (zogenaamde ‘feuilleton’) en kunstredactie, maar nadat hij te München tot
doctor in de staatswetenschappen was gepromoveerd (op een proefschrift over de
wijnbouw) werd hij politiek redacteur van Die Hilfe. Zijn invloed strekte zich uit
over heel Duitsland, en spoedig werd hij befaamd als een knap en intelligent,
hervormingsgezind publicist. Aan hogescholen en voor allerlei gezelschappen hield
hij lezingen over democratische politiek. In het Pruisische Berlijn van die dagen
voerde hij een moeilijke strijd tegen het Pruisendom.
Heuss was zo'n goed journalist dat hij nog vóór de Eerste Wereldoorlog en
nauwelijks 29 jaar oud werd aangezocht om de hoofdredactie op zich te nemen van
een regionaal dagblad te Heilbronn. Hij aanvaardde de opdracht op één voorwaarde:
hij zou exclusief de baas zijn op de redactie. Geen ander redacteur, geen directeur,
geen eigenaar mocht ook maar de minste invloed hebben op het redactionele beleid.
De eis werd ingewilligd en de Neckarzeitung (later door amalgamatie geworden tot
Rhein-Neckar-Zeitung van Heidelberg) werd een befaamde krant. Tegelijkertijd was
Heuss nog hoofdredacteur van twee tijdschriften, een dat over kunsten en een dat
over politiek handelde.
De latere Bondspresident moet een vaardig journalist zijn geweest. In zijn
herinneringen vertelt hij daar niet veel van, maar hier en daar staat er wel een zinnetje
dat de beroepsjournalist zo uit het hart is gegrepen. Als hij b.v. van iemand zegt dat
hij ‘zu bedächtig’ is om een goed redacteur te kunnen zijn (p. 28), dan juichen allen
die de pers in het bloed hebben, dit dadelijk toe: met mensen die geen risico's durven
lopen, máákt men geen krant. En ook deze ervaring is zo naar het leven getekend:
‘het is altijd wat pijnlijk’, zegt Heuss, ‘later in het leven een man te ontmoeten die
men ooit zelf nog als publicist heeft uitgekafferd’ (p. 163). Slechts een politicus die
zélf journalist is geweest, vindt het doodgewoon de hand te drukken van de man die
lelijke dingen van hem heeft gezegd. Anderen begrijpen niet altijd dat persoonlijke
betrekkingen en politieke polemiek niets met elkaar gemeen hebben, dat zij vaak
niet eens een raakvlak hebben.
Positieve politieke redactiekunst leidt in vele gevallen bijna onvermijdelijk tot een
politieke loopbaan. Een politiek redacteur, die niet slechts een kantoorbediende is
die toevallig werk heeft gevonden op een krant, of die niet (zoals vaak uit verbittering
of desillusie gebeurt) elk persoonlijk engagement heeft opgegeven, moet vroeg of
laat voor zichzelf uitmaken of hij wel het recht heeft zijn onmiskenbare invloed op
de publieke mening te beperken tot.... ja, tot ‘invloed’ zonder meer, en of hij niet de
plicht heeft de ideeën die hem dierbaar zijn, de stroming die hij heeft helpen ontstaan,
een tastbare politieke uitdrukking te geven. Voor velen wordt hierdoor een
gewetensconflict geschapen, voor Heuss was er geen conflict. Wat hij in de politieke
journalistiek tot stand had gebracht, wilde hij, moest hij voortzetten in de politiek
zelf.
Zo werd Heuss in het jaar 1924 als afgevaardigde van, Württemberg in de Bondsdag
gekozen, en werd daar direct een graag beluisterd redenaar van de toenmalige Duitse
liberale partij (die nogal eens een naamsverandering onderging), een kleine groep
mensen die wellicht het best vergeleken kunnen wor-
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den met de radicaal-socialisten (Herriot b.v.) van de Franse Derde en in mindere
mate ook van de Vierde Republiek. In Duitsland waren zij het niet-antisociale maar
ook niet-socialistische democratische geweten in de partijpolitiek. Het waren mensen
van het slag van Heuss, die later kon schrijven ‘dass Arbeit und Wirken in der Parteien
die Stufen eines aktiven Patriotismus seien’ (p. 254).
Het democratische geweten van Duitsland, dat mét de democratie en mét het
geweten teloor ging. De eerste tekenen van Hitlers opdringen en succes had Heuss
verkeerd geïnterpreteerd, en hij erkent dat ook grootmoedig. Aanvankelijk zag hij
in het nazisme immers alleen maar een inflatieverschijnsel. Spoedig zou alles anders
worden. De wereld van beschaafde democratische politiek, waarin Heuss had geloofd,
stortte in elkaar. In de Bondsdag nam hij aan het slot van een grote rede, gehouden
in mei 1932, afscheid van dat Duitsland: ‘Die Ausstattung des Dritten Reichs wird
aus einem Grossausverkauf von neulackierten und aufgeputzten Ladenhütern der
wilhelminischen Epoche bezogen sein, und davon, meine Herren, haben wir, denke
ich, genug gehabt’ (p. 437).
Hitler was een reïncarnatie van Wilhelm, waartegen Heuss gestreden had met het
wapen van het ‘constitutionalisme’. Maar de geschiedenis zette haar pendelbeweging
voort, en na de Tweede Wereldoorlog was Heuss geroepen om een der grondleggers
van een leefbaar constitutionalisme te worden. De federale gedachte, die hij al in
1907 had bepleit, was gemeengoed geworden. En op zijn aandringen ontnam men
de president van de op te richten Bondsrepubliek al de prerogatieven die in de handen
van een von Hindenburg tot misbruiken hadden geleid. Zo nauw lag het
constitutionalisme Heuss aan het hart, dat hij vlakaf weigerde in te gaan op een
voorstel van de parlementaire meerderheidsfractie, toen die hem in 1959 voorstelde
de grondwet, die niet toeliet dat een president langer dan tien jaar aan het bewind
bleef, te wijzigen ten gunste van Heuss. Een minder gewetensvol man zou immers
dat precedent later ooit hebben kunnen inroepen!
Heuss was meer dan een nauwgezet grondwettelijk staatshoofd, zoals hij ook meer
was geweest dan een liberaal strijder voor grondwettelijke en beschaafde regering.
Hij was tevens en in alles een wijs intellectueel, een man die in dit tijdschrift al eerder
als een humanist werd begroet2). ‘Zijn proza is volmaakt’, schreef de auteur van die
bijdrage, en wellicht is ook daarom deze bundel herinneringen een best-seller
geworden. Maar toch op de eerste plaats, zo schijnt het ons toe, omdat de lezer hier
iets terugvindt van het vroegere Duitsland waarnaar de stichters van de
Bondsrepubliek (en dat zijn bij definitie alle oudere Duitsers) hebben teruggegrepen.
Heuss heeft nooit tot degenen behoord die doen alsof Duitsland tussen 1933 en 1945
niet heeft bestaan: als president waren de meeste van zijn redevoeringen aan die
periode gewijd. Maar wie iets positiefs wil bereiken, moet noch mag stil blijven staan
bij wat men niet meer mag doen. Hij moet de weg wijzen naar een betere toekomst,
en dat heeft Heuss, tot in de pagina's van zijn laatste boek toe, steeds gedaan.
Er kan nooit meer een generatie ontstaan zoals de Duitse intellectuelen die zijn
opgevoed in de liberale Duitse universiteiten (buiten Pruisen wel te verstaan) van de
periode tussen Bismarck en de Eerste Wereldoorlog. Het kan niet

2) O. Forst de Battaglia in Streven, juli 1959.
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meer, omdat er sedertdien te veel is gebeurd, omdat de jonge Duitsers, precies zoals
de jongere generatie in andere delen van de wereld, intussen weer een goed stuk
geschiedenis méér te verwerken hebben gekregen. Maar er is geen enkele reden
waarom men van die mislukte generatie, de mensen die Hitler niet tegen hebben
kunnen houden, het goede niet bewaren zou. En dat goede kan men verpersoonlijkt
vinden in Heuss, een man die na een lange politieke loopbaan kan schrijven: ‘tot de
geschiedenis van een volk behoren niet slechts verkiezingen en kabinetsformaties,
doch ook gedichten en gebouwen’ (p. 11). Een man ook die goedmoedig toegeeft:
‘Von dem Menschenrecht des sachlichen Irrtums habe gewiss auch ich Gebrauch
gemacht’ (p. 262). Een man ten slotte die het socialisme nooit heeft begrepen, want
daarvoor was hij teveel spruit van - laten we zeggen - ‘Victoriaanse middenstand’,
maar die dan toch ‘uit solidariteit’ met een klasse waarvan hij de noden niet
intellectueel vermocht te onderkennen, bij een bezoek aan Brussel opzettelijk ging
eten in het proletarische restaurant (wij zijn nog vóór 1914) van het Volkshuis.
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Politiek Overzicht
Internationaal
DE vierde zitting van het Tweede Nationale Volkscongres, het parlement van de
Volksrepubliek China, is van 17 november tot 3 december in Peking gehouden.
Eigenlijk had deze bijeenkomst plaats moeten hebben in het tweede kwartaal 1963
maar het is reeds vaker voorgekomen, dat de zitting van het parlement werd uitgesteld.
Zo werd de opening van de derde zitting zelfs tweemaal verschoven en vond tenslotte
plaats in maart 1962 i. pl. v. oktober 1961. Een der voornaamste redenen voor het
toenmalige uitstel zal wel geweest zijn de totale mislukking van ‘de grote sprong
vooruit’ en de moeilijkheid om toen te komen met een aanvaardbaar
aanpassingsprogram, terwijl tevens de in die tijd tussen Moskou en Peking gerezen
moeilijkheden geen gunstig klimaat schiepen om zelfs deze geheime bijeenkomst
van het parlement te doen plaats hebben. De nu bijeengekomen zitting werd in
gunstiger omstandigheden gehouden; niet alleen beoordeelt het slotcommuniqué de
huidige economische situatie van communistisch China als aanmerkelijk beter al
geeft het hierover geen cijfers, ook Westerse waarnemers zijn van mening, dat Peking
langzaam maar zeker bezig is zich economisch te herstellen van de moeilijkheden
waarmee het enkele jaren geleden te kampen had.
Ligt in dit economische herstel de oorzaak van de veranderde houding tegenover
communistisch China? Frankrijk onderzoekt in elk geval de mogelijkheid om op een
of andere manier in contact te treden met Peking en ook in de Verenigde Staten zou
men, naar blijkt uit een in San Francisco door een onderminister van buitenlandse
zaken gehouden rede, overwegen om een wijziging in het vroegere beleid aan te
brengen. Duidelijk is in elk geval wel, dat naarmate Mao zijn binnenlandse
moeilijkheden beter onder de knie krijgt, hij ook in het buitenland een sterkere positie
zal willen innemen. Reeds eerder hebben wij gewezen op pogingen van Peking om
in Zuid-Amerika en Cuba vaste voet te krijgen; nu zien wij de Chinese premier, Tsjoe
En-lai, op een grote tournee verschillende Afrikaanse landen bezoeken. Op 14
december arriveerde hij in Caïro, waar hij enkele dagen de gast was van president
Nasser, en vervolgens bezocht hij Algerije, Marokko, Ghana, Mali, Guinée en
Somalië, terwijl hij bovendien nog even in Europa verscheen voor een bezoek aan
zijn vrienden in Albanië.
De Chinese activiteiten in Afrika zijn niet alleen gericht tegen het Westen maar
ook tegen Rusland. Natuurlijk zal Peking trachten te profiteren van de berichten over
de behandeling van Ghanese studenten in Moskou om Chroesjtsjows invloed te
ondermijnen; of hem dit overal zal lukken is een andere vraag; in Somalië en Guinee
misschien nog het meest, daar deze twee evenmin als communistisch China akkoord
zijn gegaan met het kernstopverdrag; Egypte heeft echter nog al veel verplichtingen
t.a.v. Rusland, dat de Assoeandam hielp verwezenlijken en het is de vraag of Nasser
de praktische voordelen van zijn neutraliteit wil ruilen voor Chinese beloften. Premier
Chroesjtsjow heeft intussen
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al een tegenoffensief aangekondigd; zijn voorgenomen bezoek aan Egypte in 1964
is met enkele maanden vervroegd en hieraan aansluitend wil hij eveneens nog
verschillende andere Afrikaanse landen bezoeken.
Ook een ander staatsman wil plotseling een bezoek brengen aan Afrika nl. de
Indiase premier Pandit Nehroe; deze heeft er behoefte aan om de Chinese visie op
het Chinees-Indiase conflict tegen te spreken; Tsoe En-lai weet heel goed, dat de
Chinese aanval op India Peking geen goed heeft gedaan in de Afrikaanse publieke
opinie; hij zal daarom proberen deze weer in zijn voordeel te bewerken in de hoop
zo ook meer steun te vinden voor de Chinese plannen voor een grote topconferentie
van de Afrikaans-Aziatische landen, zoals in 1955 in Bandoeng bijeenkwam en waar
China een dominerende rol speelde. India voelt meer voor een andere topconferentie,
nl. een die de niet-gebonden landen samenbrengt, zoals dat in 1961 in Belgrado is
gebeurd; hier zijn de plannen al in verder gevorderd stadium; er is tussen Nehroe,
Tito en Nasser al gesproken over 1964 in Caïro; Peking zou zeker niet uitgenodigd
worden; verschillende Zuid-Amerikaanse staten en enkele neutrale Europese landen
zoals Zweden, Finland, Oostenrijk en Zwitserland wel. De pogingen om Afrika onder
invloed te krijgen worden steeds talrijker en de belangen steeds ingewikkelder; van
het verdere verloop hangt voor het Westen zeer veel af.
In Afrika hebben weer twee landen de onafhankelijkheid verkregen. Op 10
december geschiedde dit met het vroegere Britse protectoraat Zanzibar en op 12
december met het eveneens vroegere Britse Kenya; beide blijven lid van het Britse
Gemenebest. In Kenya bestaat grote onzekerheid over de toekomstige ontwikkeling;
er heerst een ernstig meningsverschil over de binnenlandse politiek tussen de Kenya
African National Union (KANU) van Yomo Kenyatta en de Kenya African
Democratic Union (KADU) o.l.v. R. Ngala. Reeds in 1962 was er in Londen van 14
februari tot 7 april vergaderd over het tot stand komen van een grondwet voor Kenya,
waarbij het voornaamste geschilpunt bleek het centralisme van de KANU en het
federalisme dat de KADU voorstond, vooral uit angst voor een overheersing door
de Kikuyu-stam. Met veel moeite is de toenmalige Engelse minister Maudling er in
geslaagd een compromis-voorstel aangenomen te krijgen, waarbij de bevoegdheden
van de centrale regering zowel als die van de regeringen der 7 districten werden
omschreven. In de loop van dit jaar kwam Kenyatta met de wens om de grondwet
te herzien en het centrale gezag te versterken; tenslotte kwam de Engelse regering
in oktober meer tegemoet aan de eisen van de KANU, onder hevig protest natuurlijk
van de andere partij. Naast deze moeilijkheden bestaan er nog territoriale geschillen
met het aangrenzende Somalië; in het North Eastern Region wonen talrijke Somaliërs,
die er veel voor voelen zich bij Somalië aan te sluiten; hierover bestond reeds lang
een geschil, dat er toe geleid had dat Somalië de betrekkingen met Londen verbrak.
Het is niet aan te nemen, dat Somalië zijn aanspraken op dit gebied nu zal prijsgeven
en men heeft dan ook met grote ongerustheid gezien, dat Somalië militaire hulp van
Rusland aanvaardde na een aanbod van de Verenigde Staten, Italië en West-Duitsland
om een leger uit te rusten te hebben afgeslagen, omdat de Verenigde Staten geen
gevolg wilden geven aan het Somalische verlangen om een leger van 20.000 man te
bezitten, daar dit volgens Washington de economische draagkracht van het land te
boven ging; toen daarna communistisch China bereid bleek om financiële en militaire
hulp te verlenen, kwam Moskou met een aanbod voor hulp ter waarde van 30 miljoen,
kennelijk om te voorko-
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men dat Pekings invloed in Afrika weer groter zou worden; Somalië koos het
voordeligste aanbod.
Eigenlijk heeft de republiek Cyprus, waartoe in 1959 bij de overeenkomsten van
Zürich en Londen werd besloten en die oorspronkelijk in februari 1960 zou worden
geproclameerd maar tengevolge van allerlei moeilijkheden over de omvang der
militaire bases, die onder Britse soevereiniteit zouden blijven, pas in augustus 1960
ontstond, in een voortdurende crisis verkeerd; vele Cyprioten zowel van Griekse als
van Turkse afkomst wensten deze oplossing nu eenmaal niet en de regering van de
Griekse president, aartsbisschop Makarios, en de Turkse vice-president, dr. Kutchuk,
is er niet in geslaagd om de tegenstellingen tussen beide bevolkingsgroepen ook maar
enigszins te verminderen. Op 22 december braken er opnieuw onlusten uit n.a.v. een
voorgenomen wijziging in de bestaande grondwet, waardoor de Turkse minderheid
zich echter in haar rechten bedreigd voelde. De situatie werd terstond moeilijk, daar
Turkije en Griekenland er vanzelf in verwikkeld raakten; daar in beide landen de
resp. regeringen zeer zwak staan, meenden zij geen van beide de kans te mogen lopen
om prestige te verliezen en dreigden de Cyprische moeilijkheden de onmiddellijke
aanleiding te worden tot een conflict tussen deze NAVO-partners, hetgeen de kracht
van deze organisatie natuurlijk allerminst ten goede zou komen. Ook Engeland was
er bij betrokken en minister Duncan Sandys, minister voor Gemenebestzaken, wist
een wapenstilstand te bewerken alsmede de instelling van een neutrale zone. Hiermee
waren de moeilijkheden echter niet ten einde; op 1 januari deelde aartsbisschop
Makarios zelfs mee, dat hij het garantieverdrag met Engeland, Griekenland en Turkije
en het bondgenootschap met beide laatste landen zou opzeggen; nu blijkt het weer
zo'n vaart niet te lopen en heeft de aartsbisschop verklaard te zullen deelnemen aan
een te Londen te houden conferentie, waarbij naast Engeland, Griekenland en Turkije
ook Griekse en Turkse Cyprioten aanwezig zullen zijn; onder Brits voorzitterschap
zal hier een commissie worden gevormd om de problemen rond de grondwet, de
verdragen van garantie en het bondgenootschap te bestuderen. Zowel Makarios als
Kutchuk hebben reeds verklaard, dat deze conferentie moet slagen, maar terwijl de
eerste streeft naar een onafhankelijk verenigd Cyprus is de laatste van mening, dat
slechts een verdeling van het eiland in een Grieks en een Turks deel een waarborg
kan bieden voor het herstel van de rust; bovendien heeft Kutchuk nu ook verklaard,
dat de Turken de regering van Makarios niet meer wensen te erkennen. Er zullen
heel wat diplomatieke talenten nodig zijn om uit dit wespennest te raken.
Het is natuurlijk een belangrijk feit wanneer er na enig heen en weer gepraat
eindelijk een akkoord tot stand komt, waarbij de Muur in Berlijn voor enkele dagen
opengaat en, zoals nu het geval is, talrijke West-Berlijners voor het eerst sedert
augustus 1961 weer een bezoek aan hun Oost-Berlijnse familie kunnen brengen; nog
mooier zou het zijn wanneer men het zover zou kunnen brengen, dat ook na 5 januari
de gelegenheid tot het bezoeken van Oost-Berlijn zou blijven bestaan en dat ook
Oost-Berlijners naar het Westelijk stadsdeel zouden kunnen komen. Dit laatste zal
voorlopig nog wel niet het geval zijn; de stemming van vrede en welwillendheid,
waarin men zich in het begin aan beide zijden bevond, werd door de moord op een
jonge Oost-Duitser, die naar het Westen wilde vluchten maar op de sectorgrens door
Vopo's werd neergeschoten, al gauw verstoord; over de eerst genoemde mogelijkheid
wordt echter door het
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West-Berlijnse stadsbestuur nog met de DDR onderhandeld. Het is duidelijk, dat
Ulbricht het passenakkoord niet op eigen houtje heeft kunnen sluiten, maar dat hij
hiervoor de toestemming van hogerhand, d.w.z. van Moskou, heeft gekregen. Wat
wil Chroesjtsjow hiermee? Wil hij langs deze achterdeur komen tot een Westerse
erkenning van de DDR? De vertegenwoordiger van de West-Berlijnse Senaat - het
is geen akkoord met Bonn - heeft zo goed en zo kwaad mogelijk geprobeerd deze
klip te omzeilen. Ziet Moskou er een gelegenheid in om voor de wereld zijn verlangen
naar internationale ontspanning te demonstreren? In dat geval heeft hij dan enig
succes geboekt. De Britse minister van buitenlandse zaken, Butler, voelt er alles voor
om eens te polsen hoever Moskou nu gaan wil; hij maakte van de NAVO-conferentie
in december te Parijs gebruik om zijn plan voor te leggen aan zijn collega's van de
Verenigde Staten, Frankrijk en West-Duitsland en deze hadden niet direct bezwaar
mits Butler zorgvuldig alle schijn vermeed van iets anders te doen dan persoonlijk
te informeren. In geval van succes zou het een groot winstpunt betekenen voor de
conservatieve Engelse regering van sir Douglas-Home, die in 1964 verkiezingen
voor het Lagerhuis moet houden, en zoals de zaken er nu voor staan heeft de
conservatieve partij nog niet veel kans deze te winnen.
Verkiezingen zullen er ook plaats hebben in de Verenigde Staten; naast Rockefeller
heeft nu ook senator Goldwater zijn kandidatuur voor het presidentschap
aangekondigd; er zal in het komende halfjaar in de republikeinse partij nog een fel
gevecht geleverd worden, waaraan misschien ook Nixon deel zal nemen als kandidaat.
Intussen zal de huidige democratische president Johnson zijn positie trachten uit te
buiten; hij heeft nu aangekondigd, dat de Verenigde Staten, ook al is het een
verkiezingsjaar, een krachtige buitenlandse politiek moeten blijven voeren en hun
activiteit voor de vestiging van een blijvende vrede niet moeten verslappen.
Nog een derde politieke figuur is verkiezingskandidaat en wel de West-Duitse
bondskanselier Erhard; hij bracht samen met zijn minister van buitenlandse zaken,
Schröder, op 21 en 22 november zijn eerste officiële bezoek aan de Franse president,
de Gaulle; beiden waren het volgens het officiële communiqué roerend met elkaar
eens, maar de werkelijkheid lijkt hier en daar anders. Op de Brusselse
EEG-besprekingen, die in december in een marathonzitting werden gehouden en
waar gesproken werd over de Europese landbouwpolitiek en over de aan te nemen
houding bij de onderhandelingen over de liberalisatie van de wereldhandel in het
kader van de GATT in Genève, bleken het Franse en het Duitse standpunt niet altijd
gelijk te zijn; ook was de Gaulle niet bijster enthousiast over de grotere samenwerking
tussen de West-Duitse Bondsrepubliek en de Verenigde Staten, waarover Erhard met
president Johnson in Texas heeft gesproken, en de West-Duitse eis om de op
mysterieuze wijze uit München ontvoerde en in Parijs aan de politie afgeleverde
OAS-leider Argoud, die dezer dagen voor zijn Franse rechters verscheen, naar
West-Duitsland terug te zenden wees de Gaulle kortweg af.
5-1-1964
J. Oomes
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België
Op 14 en 15 december had te Brussel het 19e Congres van de Christelijke Volkspartij
plaats. Het kwam er op aan de houding van de partij tegenover de grondwetsherziening
te bepalen. Dat moest niet in het vage en het theoretische gebeuren, maar met het
oog op een bij uitstek pragmatische aangelegenheid. De drie ‘nationale’ partijen
zullen immers in 1964 elkaar regelmatig ontmoeten op een ‘ronde-tafelconferentie’
om een akkoord te vinden over de punten van de grondwet die gewijzigd moeten
worden, en over de zin van die constitutionele hervormingen. Op haar Brussels
Congres wilde de C.V.P. de basis vastleggen waarop haar gemandateerde
vertegenwoordigers zich bij die conferenties dienen te bewegen.
Het Congres is hoofdzakelijk een colloquium over de Vlaams-Waalse verhoudingen
geworden, en over de formule om die verhoudingen grond wettelijk te normaliseren.
Een nauwkeurig omschreven opdracht heeft het Congres aan haar toekomstige
gemandateerden niet gegeven. Wel een algemene leidraad. Tevens werd bepaald dat
een nieuw congres de gelegenheid zal krijgen zich over het resultaat van de komende
‘ronde-tafelconferentie’ uit te spreken. Een belangrijke beperking, wanneer men b.v.
terugdenkt aan de overeenkomst die de C.V.P.-afgevaardigden in de vorige zomer
aanvaardden op Hertoginnedal. Indien ze daarna verplicht geweest waren hun houding
te doen goedkeuren door een partijcongres, zouden ze waarschijnlijk andere
voorwaarden bedongen hebben. Of indien ze zich bij het - voor de Vlamingen nadelige
- vergelijk hadden neergelegd waarmee ze in feite vrede genomen hebben, zou een
algemeen congres hen vermoedelijk gedesavoueerd hebben. M.a.w. de afgevaardigden
der C.V.P. zullen op de ronde-tafelconferentie over de grondwetsherziening slechts
hun voorwaardelijk akkoord kunnen geven. De hoogste instantie der partij - het
algemeen partijcongres - zal het werk der onderhandelaars kunnen bevestigen of het
ongedaan maken.
De meeste congressisten leken voldaan over de uitslag en de katholieke pers noemde
het Congres een succes, een bezegeling of een herstel van de eendracht. Wat de
Belgische Socialistische Partij enkele weken voordien gekund had, werd door de
C.V.P. eveneens verwezenlijkt. Aan de federalistische tendensen werd een categorisch
halt toegeroepen. Op het C.V.P.-congres heeft het federalisme geen enkele verdediger
gevonden, terwijl bij de socialisten de federalisten overstemd werden door de
unitaristen. De Vlaamse socialisten deden geen enkele poging om de Waalse
voorstanders van zelfbestuur te steunen. Integendeel. De Vlaamse ondervoorzitter
van de B.S.P., dhr Van Eynde, was een der strijdlustigste advocaten van de unitaire
organisatie van Staat en partij.
Of de federalistische stroming in het land zelf zo weinig betekent als men uit die
twee partijcongressen zou moeten afleiden, zal later wel blijken. De C.V.P. heeft
eensgezind een programma aanvaard dat een niet nader omschreven ‘culturele
autonomie’ voorziet, en maatregelen in de zin van decentralisatie en deconcentratie.
Automatische zetelaanpassing werd andermaal beloofd en zou constitutioneel moeten
verzekerd worden. Ook de plaats en functie van Brussel moeten in een grondwettelijke
tekst vastgelegd worden.
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Sterk omstreden waren twee punten die ook in de toekomst waarschijnlijk nog
moeilijkheden zullen veroorzaken. De Waalse C.V.P.-ers drongen aan op een
institutionele formule voor de ‘harmonisering van de Waals-Vlaamse’ betrekkingen.
M.a.w. wanneer een Vlaamse meerderheid een parlementair initiatief wil goedkeuren
dat door de Walen niet aanvaard wordt, zou de normale parlementaire procedure
buiten werking gesteld worden, en zouden de Vlamingen zich moeten onderwerpen
aan een bij voorbaat opgelegde verzoeningsprocedure, waardoor hun meerderheid
geblokkeerd wordt.
Dát hebben de Vlaamse congressisten niet aanvaard. Men verklaarde zich akkoord
over een nogal vage wens inzake harmonisering van de Vlaams-Waalse betrekkingen,
zonder nader te preciseren wat men daarmee wil zeggen. Hieruit kunnen in de
toekomst nog misverstanden voortvloeien.
Het Congres aanvaardde vervolgens ook de speciale ‘twee-derde’-meerderheid
voor ‘sommige’ zaken. Op een vorig Congres te Oostende had de C.V.P. reeds deze
voor Vlaanderen hoogst bevreemdende formule aanvaard. Ook ditmaal leken de
Vlamingen bereid afstand te doen van rechten die een meerderheid niet pleegt prijs
te geven in een unitaire Staat.
Op het socialistisch congres werd die ‘twee-derde’-formule verworpen, maar men
aanvaardde er de dubbele meerderheid, wat betekent dat bepaalde belangrijke
wetsontwerpen niet alleen door een meerderheid van alle parlementsleden samen,
maar ook door een meerderheid in de groep der Vlaamse en in die der Waalse
mandatarissen dient aanvaard te worden.
De formule van de C.V.P. en die van de B.S.P. komen in de praktijk vrijwel op
hetzelfde neer. Zowel in de ene als in de andere formule kan de vereiste
twee-derde-meerderheid enkel bereikt worden indien de twee grootste partijen, de
C.V.P. en de B.S.P., samenwerken. M.a.w. werkelijk ingrijpend wetgevend werk
zou voortaan slechts mogelijk zijn onder een tweeledige katholiek-socialistische
regering. Er zouden twee soorten regeringen zijn: de kleine, waaraan een van de
grote partijen niet deelneemt, en die geen wetgevende arbeid kan verrichten op de
door de grondwet voorbehouden gebieden. En de grote regeringen, die dat wél kunnen,
maar die hun basis in de twee grootste partijen moeten vinden. De tweeledige
regeringsformule zou aldus in lengte van jaren vastliggen en het kiezerskorps zou er
niets aan kunnen veranderen - tenzij er zich electorale verschuivingen van volstrekt
ongewone omvang zouden voordoen, wat zeer onwaarschijnlijk is.
De laatste dagen van december stonden in het teken van een dubbel
sociaal-economisch conflict.
Op 21 december organiseerde de regering op Hertoginnedal een conferentie, om
een algemeen programma van sociaal-economische hervormingen voor te leggen
aan de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven: de vakbonden, de
werkgeversorganisaties, de middenstand en de boeren. De vertegenwoordigers van
de boeren kwamen niet; de middenstanders wilden zich alleen onrechtstreeks laten
vertegenwoordigen, en tenslotte namen ook de vertegenwoordigers van de werkgevers
- de gemandateerden van het Verbond der Belgische Nijverheid - geen deel aan de
beraadslagingen, omdat ze geen verzwaring van sociale lasten wilden aanvaarden.
De regering hield zich niettemin aan haar nieuw programma waarvoor er een
parlementaire meerderheid bestaat, zodat al dit verzet uit de beroepsmilieus -
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althans in de huidige omstandigheden - niets afdoet aan de stevigheid van de regering.
Ernstiger was de botsing tussen de regering en de geneesheren, naar aanleiding
van de nieuwe wet op de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Een grote parlementaire
meerderheid had de wet aangenomen, maar de geneesheren bleken na 1 januari datum waarop de wet van kracht werd - niet bereid haar toe te passen.
Op het ogenblik dat we dit overzicht afsluiten valt nog niet uit te maken hoe de
zaken zich zullen ontwikkelen. Indien het verzet van één beroepskorps sterk genoeg
is om een wet buiten werking te stellen en een regering en een parlementaire
meerderheid tot overgave te dwingen, dan zijn er nog allerlei nevengevolgen te
verwachten.
Politieke kronieken als deze kunnen meestal niet genoeg aandacht besteden aan de
ménsen in de politiek, aan hen die met hun eigen temperament en begaafdheden de
politiek máken.
Met een overgrote meerderheid werd dhr. Paul Vanden Boeynants herkozen als
voorzitter van de C.V.P. In enkele jaren tijd heeft deze uit de middenstand komende
politicus zich weten heen te werken over de beperkingen van de standenpolitiek, en
met een nogal beperkte geestelijke bagage, maar veel ‘feeling’ neemt hij thans een
sleutelpositie in op een plaats waar algemene vraagstukken van de Staat behandeld
worden. Met geen enkele nationale gemeenschap is hij speciaal verbonden. Wat men
hem tot nog toe over de Vlaamse problematiek heeft horen zeggen, getuigt veel meer
van assimilatievermogen dan van een eigen inzicht in Vlaanderens maatschappelijke
en geestelijke problemen. Hij staat sterk onder de invloed van een bepaald
Brussels-Belgisch klimaat, burgerlijk van inslag en zonder horizont, maar nogal
geschikt voor de behandeling van praktische kwesties. Waarschijnlijk ligt het naar
voren treden van dergelijke figuren in de logica der huidige maatschappelijke
ontwikkeling. In menige westerse welvaartstaat met ongeschokte burgerlijke en
kleinburgerlijke grondslagen vindt men dergelijke politici aan de leiding van partijen,
parlementaire fracties en regeringen.
Zonder veel commentaar berichtten de bladen op 15 december het overlijden van
een gewezen eerste-minister, graaf Pierlot. Hij leidde de regering op de vooravond
van en gedurende de oorlog, week uit naar Engeland, nam het bewind opnieuw in
handen in september 1944, en vervulde een belangrijke rol in het conflict dat het
koningshuis op zijn grondvesten deed wankelen. Een man die door de ‘political
science’ normalerwijze grondig zou moeten bestudeerd worden, maar waarover in
de jongste jaren vrijwel niemand meer sprak, omdat het voor het evenwicht van het
staatsleven niet goed is te spreken over de oorzaken, het verloop en de ontknoping
van de koningskwestie. We vermoeden dat men later niet goed meer zal begrijpen
waarom over deze essentiële fase van de Belgische geschiedenis zo weinig gezegd
en geschreven wordt, noch waarom deze anders toch zo nieuwsgierige generatie in
haar belangstelling ten slotte zo grauw-conformistisch kan zijn.
In december overleed ook een man van een heel ander slag: Dr. Jef Goossenaerts.
Hij was een karakteristieke vertegenwoordiger van de generatie intellec-
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tuelen die de Vlaamse Beweging ‘gemaakt’ hebben en ze over alle crisissen heen
hebben voortgedreven tot ze een van de belangrijkste factoren van het openbaar leven
in dit land geworden is. Weinig parlementsleden of ministers hebben een zo
diepgaande invloed gehad op het aanboren en het oriënteren van collectieve energieën.
Mannen als Goossenaerts hebben een beslissend aandeel gehad in het
maatschappelijk-geestelijk basiswerk dat tenslotte geleid heeft tot de vernederlandsing
van het onderwijs van laag tot hoog, en tot het eigen profiel en de specifieke
levenssfeer van de Vlaamse gemeenschap. Mannen als Goossenaerts doceerden niet
aan de universiteiten die dank zij hun stuwkracht vernederlandst waren; dat deden
meestal anderen, die zich vaak afzijdig hadden gehouden in de jaren van strijd (of
die de vernederlandsing actief bestreden hadden). Invloedrijke organisaties - zoals
het Vlaams Economisch Verbond en de Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging
- hebben hun ontstaan aan mensen als Goossenaerts te danken. Vrijwel al deze mensen
kwamen in een bepaalde periode van hun leven in aanraking met gevangenis en
gerecht. Ooit komt nog wel eens een generatie van historici en kroniekschrijvers aan
het woord die nog de gave der verwondering bezitten - en dan wordt wel de vraag
gesteld waarom zoveel superieur menselijk ‘materiaal’ in Vlaanderen ongebruikt is
gebleven en bij de wereldlijke en geestelijke machthebbers ongewenst was. Als
vertegenwoordiger van een hele generatie was Goossenaerts een merkwaardige
verschijning, en zijn heengaan verdient hier een vermelding - al was het maar omdat
de officiële woordvoerders over deze Vlaamse dode gezwegen hebben met de
wonderbare eensgezindheid van de conformisten.
6-1-1964
H. De Bruyne
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Forum
Een documentaire?
Michel van der Plas, die behalve als dichter vooral de laatste tijd ook naam heeft
gemaakt door de geestrijke manier waarop hij het Concilie wist te verslaan, heeft
een vorig tijdvak onder de loep genomen1). Wanneer men dit boek niet af wil doen
als een conjunctuurverschijnsel - zich afzetten tegen een vroegere tijd en zich ten
koste daarvan amuseren gaat er altijd in (Jammer, dat de uitgever door de kreten op
de achterkant hiertoe enigszins schijnt op te wekken) - vraagt men zich af, waarom
deze documentaire niet bevredigt. Komt dat, omdat wij ons niet meer kunnen indenken
dat mensen zo ‘merkwaardig’ gedacht en gesproken hebben? Of omdat wij - jeugd
van 1925-1935 - ons gekwetst voelen door het getekend beeld?
Zoals auteur en critici hebben opgemerkt, zou er over onze eigen tijd een
soortgelijke documentaire te maken zijn (en ik ben na lezing van inleiding en nawoord
zelfs geneigd hieraan toe te voegen, dat verschillende van de hier gegeven
karakteristieken ook daarin aanwezig zouden zijn, al ware het in tegengestelde
verschijnselen). Dit is echter voor de waardering of afwijzing van dit boek niet
belangrijk. Vraag is, of de compositie van de documentaire een kijk geeft op die tijd.
Ik meen, dat de schrijver hierin tekortgeschoten is.
In zijn nawoord zegt Fens dat het is ‘een bezinning op teksten, die weliswaar veel
van het dagelijks christelijk leven zeggen, maar er ook heel veel van verzwijgen.
Misschien wel het beste deel. Wie zal het zeggen? Een definitief antwoord op die
vraag had vermoedelijk alleen in de in beeld gebrachte periode gegeven kunnen
worden!’ We willen er niet op ingaan, dat de laatste opmerking een ontstellende
dooddoener is en elke documentaire of zelfs elke poging tot geschiedenisonderzoek
tot een uiterst dubieuze zaak maakt, - maar we vragen ons wel af, wat de waarde van
een beeld is, wanneer men niet weet of de gegeven karakteristiek wezenlijk is of niet.
Van der Plas stelt uitdrukkelijk: ‘Een geschiedschrijving is dit boek niet’. Akkoord,
maar het dient wel om ‘afstand te nemen’, ‘dit alles moet men aftrekken om pas
katholiek te kunnen worden’.
Daar ligt mijn voornaamste bezwaar. Niet, dat er vermoedelijk tientallen teksten
te citeren waren geweest van minder gruwelijke allure, niet dat andersgerichte
invloeden in die dagen worden onderschat, maar dat auteur en nawoordspreker een
grote fout hebben gemaakt: dat ze nl. in hun ijver om het lichtelijk stotende van het
anders-zijn in de besproken periode duidelijk naar voren te brengen de relativiteit
van het materiaal niet voldoende hebben onderkend. Ze zijn te absoluut in hun
interpretatie van de gegevens en daardoor krijgen hun kanttekeningen iets van
constructies (zie bv. Fens' opmerkingen over de blijheid, de tussenwereld, enz.). Ik
wil niet alles op rekening schrijven van de ‘pers’, ofschoon we weten, dat ook nu
verslagen in persorganen niet altijd een betrouwbare weergave zijn van wat zich
afspeelt. Men neemt echter de uitingen te absoluut en gaat die dan duiden vanuit
onze huidige mentaliteit. Om te laten zien wat ik bedoel, moge ik een paar voorbeelden
geven: ik kan Van der Plas de verzekering geven dat wij (gymnasium 1929-1935)
ook al niets van de boekjes van Albertine Steenhoff-Smulders moesten hebben, al
1) Michel van der Plas, Uit het rijke Roomse Leven, een documentaire over de jaren 1925-1935.
(Ambo-boeken), De Fontein, Utrecht, 1963, 336 pp., f 7,90.
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is het mogelijk dat schrijfster aan een generatie eerder een romantiek gegeven heeft
die wat rust bracht in de onmiddellijk na-oorlogse tijd. Vervolgens: wij hadden in
de klas een jongen die aangeduid werd als ‘... met de bisschoppelijke broek’. Waarmee
slechts gezegd wil zijn, dat wij toen ook zowel de bepalingen kenden, ons er niet aan
hielden (dwz. onze ouders!) en er onze commentaar op hadden. Opvallend vind ik
ook het grote aandeel dat de Graal en de daarmee verbonden uitingen in dit boek
krijgen. Ook hiervan meen ik te mogen zeggen, dat
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deze dingen de meeste mensen niet beroerden en dat ze ze zeker niet beschouwden
als uiting van hun eigen gevoelens.
Zoals de documentaire er nu ligt, krijgt men de indruk, dat 1925-1935 een periode
is geweest van bizonder bekrompen opvattingen die door iedereen (behalve door de
‘happy few’ in besloten kring) geslikt werden.
Tot slot nog een bemerking. Behalve dat de auteur de gegevens te absoluut heeft
genomen, heeft hij ze ook te weinig vanuit de tijd trachten te verstaan. In dit verband
wijzen op de uiterlijke doorbraak der emancipatie in die periode heeft iets van de
bekende open deuren, maar ik zou een stingenter voorbeeld willen noemen. In
navolging van Trimbos wordt gewezen op de duiding die bepaalde huwelijkspraktijken
in die tijd bijna vanzelf kregen van de kansel en in geschriften. Nu is dit de tijd van
‘Casti Connubii’ en Hoegens proefschrift over de zin van het huwelijk. Er blijkt uit,
dat in die jaren een bezinning op de progenituur voor de mentaliteit der
huwelijkspartners wel op haar plaats was tegenover de proefhuwelijken,
Kameradschaftsehen, enz., tenzij men deze encycliek ook tot de sfeer van het ‘rijke
roomse leven’ zou willen herleiden. Dat wij nu aan een andere benadering toe zijn,
doet aan de huwelijksproblematiek van die dagen niets af.
Had Van der Plas de verschijnselen meer trachten te begrijpen in hun context en
in hun ontstaan, dan was er nog genoeg overgebleven waarvan wij nu verzuchten:
gelukkig, dat kennen we nu niet meer. Maar dan was de documentaire als tijdsbeeld
van de Nederlandse Kerk in die dagen beter geslaagd en daardoor waardevoller
geworden voor een latere generatie, zoals de onze. Nu zal vermoedelijk binnenkort
niemand meer naar dit boek grijpen, als hij die periode nader wil leren kennen.
G.J. Adriaansen S.J.

Enkele kanttekeningen bij ‘Nu is het tijd’ van John Rock
Wanneer wij dit boek, dat reeds vele pennen in beweging bracht, doorlezen, dan valt
ons de openhartige en eerlijke wijze op, waarop de schrijver het probleem van het
bevolkingsvraagstuk en alles wat hiermede samenhangt, brengt. Hier is een katholiek
hoogleraar in de verloskunde aan het woord, die onomwonden, klaar en helder,
bepaalde facetten van het bevolkingsvraagstuk belicht en zich gedurende zijn leven
de vraag heeft gesteld of wij nu wel op de goede weg zijn met de aanpak van dit
netelige vraagstuk. Het verschijnen van dit boek heeft de weldenkende wereld in
beroering gebracht en reeds hebben vele commentatoren hun oordeel over Rock's
boek gegeven. En enkele meent dat het beter niet verschenen ware, verwijt Rock
sofisme, anderen daarentegen vinden de verschijning juist. Deze mening deelt ook
Trimbos, die een uitgebreid voorwoord schreef. Het grote voordeel van dit polemisch
geschreven boek is, dat het anderen aan het denken zet. Niet alleen medici, maar
vooral planologen, sociologen, moralisten en politici worden met de problemen die
hier behandeld worden geconfronteerd. De vertegenwoordigers van elk dier groepen
zullen zich dan ook moeten beraden over de juistheid van de argumenten van Rock
en trachten om met de geoorloofde middelen tot een goede planologie inzake het
bevolkingsvraagstuk te komen.
Dat dit boek van hem kwam is begrijpelijk, daar hij reeds vanaf het begin zijner
opleiding geconfronteerd werd met het wel en wee van de gezinsuitbreiding der
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minderbedeelde groepen. Dit heeft enorme indruk op hem gemaakt en zijn devies
‘blijf trouw aan je geweten’, door zijn vroegere geestelijke leidsman gegeven, heeft
hij gestand gedaan in deze publikatie. Het is een cri-de-coeur van iemand die meent,
dat wij niet voldoende aandacht besteden aan de wetenschappelijke benadering van
het vraagstuk der naderende overbevolking.
In zijn studies over de gevolgen van de toename der bevolking, vindt hij een
verloop van het begin der jaartelling tot op heden als een ski-curve, waarbij de laatste
decennia een steile curve naar omhoog te zien geven. Ik behoef u maar te verwijzen
naar hetgeen Kerkhofs in het decembernummer schreef aangaande het
wereld-voedselprobleem.
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De oorzaken voor het steile verloop dezer curve zijn begrijpelijk, namelijk: de
gemiddelde levensduur van de mens is verlengd, terwijl de medische verzorging van
het jonge individu met grote sprongen is vooruitgegaan. Naast de massale bestrijding
der epidemieën en de geweldige technische ontwikkeling bestaat de kans op een
bevolkingsexplosie, vooral in die landen, die sinds kort in volle ontwikkeling zijn.
Daardoor bestaat het gevaar dat de goede gevolgen, die techniek en wetenschap,
alsmede sociale voorzieningen hebben gebracht en die een beter welvaartspeil hebben
gegeven, volledig verloren gaan. Door gemis aan juiste industrialisatie en efficiënte
aanpak van de problemen met betrekking tot het bevolkingsvraagstuk is de kans
groot, dat bovengenoemde verkregen verbeteringen verloren gaan met de kans af te
glijden naar pauperisme, om niet te spreken over de politieke gevolgen.
In ons land hebben wij na de oorlog, dank zij het initiatief van oud-minister Van
den Brink een industrialisatieplan gekregen, waarbij verschillende delen van ons
land grote ontwikkelingsfasen doormaakten. Dit had een volkomen verandering van
de oorspronkelijke levensomstandigheden van de diverse bevolkingsgroepen tot
gevolg. Wij zagen een wijziging intreden van de man-vrouw verhouding, toen de
jonge vrouw zich als zelfstandig individu in de industrie zag ingevoegd. Naast deze
feiten staan nog andere problemen, welke in ons land planologisch en sociologisch
bekeken en opgevangen konden worden.
Hoe is het met de ontvoogde koloniale gebieden gegaan, die plotseling hun vrijheid
kregen en dergelijke structuurplannen niet hadden en waar zelfs het studiemateriaal
ontbrak om zich te oriënteren? Zij gingen te rade bij de regering der U.S.A., die voor
de grote vraag kwam te staan of zij, naast de adviezen op ontwikkelingsgebied,
eveneens een advies inzake de bevolkingsaanwas mocht geven.
Rock beschrijft de politieke strijd rondom dit probleem en licht de controverse
van de katholieke kerk t.o.v. de andere bevolkingsgroepen toe. Het ging om de wijze
waarop de geboorteregeling tot stand kwam en hier ziet men dan ook het
kleinburgerlijk gedoe, waarmede dit belangrijke probleem werd aangepakt. Kennedy
heeft de knoop doorgehakt en gaf aan die landen, wier regering inzake
bevolkingsvraagstukken raad vroeg, een praktisch advies.
Met dit alles komen we aan de kern van het probleem, namelijk of de katholieke
kerk zich niet moet gaan bezinnen over dit netelige vraagstuk, of dat men op de oude
voet verder leeft. Rock pleit voor een intensieve studie en vraagt zich af, of er met
de huidige kennis niet een meer creatief vermogen opgebracht kan worden om tot
een goede wetenschappelijke interpretatie en uitwerking van het bevolkingsvraagstuk
te komen. Men dient volgens de schrijver een nauwkeurige studie te maken van de
gevolgde gedragslijn en zich af te vragen, of de basis waarop dit alles berustte nog
wel juist is. Zo spreekt hij over de natuurwet die toch aangepast zal moeten worden
aan de kennis der moderne wetenschap. Dr. Flynn, een der vooraanstaande hoogleraren
in de ethiek, komt in een voordracht voor R.K. artsen in Californië tot een uitwerking
van het probleem der natuurwet inzake het bevolkingsvraagstuk en ook hij wijst op
de belangrijkheid, ons af te vragen of een overbevolking, in onmenselijke
omstandigheden afglijdend, niet een voortdurende bedreiging vormt voor de gaafheid
van het sociale organisme.
Flynn wijst verder op het gevaar van het primair stellen der sexuele functies inzake
de voortplanting, een gevaar dat St.-Thomas reeds bestreed bij de Manicheeërs.
Dezen waren van mening dat de sexualiteit een kwaad was, dat slechts door toegewijd
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voortbrengen van kinderen gerechtvaardigd kon worden. De sexualiteit is een
menselijk goed, dat geen uiteenleggen in gescheiden doeleinden gedoogt, maar wij
dienen naar een middel uit te zien om deze problematiek op te lossen, zodat wij niet
in de dwaasheid vervallen van volledige onthouding, welke methode op zijn minst
even twijfelachtig is voor de huwelijksbeleving der beide partners. Over dit probleem
zijn de acten zeker nog niet gesloten en het is dit hoofdstuk, dat nogal sterke kritiek
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heeft gehad. Maar de objectieve lezer zal grote waardering hebben voor de wijze
waarop Rock dit probleem benaderd heeft. Betreffende de sexualiteit heeft Rock zijn
eigen opvattingen en deze steunen op zijn jarenlange ervaring als vrouwenarts. Hier
ontbreekt eigenlijk de psychologie. Naar mijn mening stelt de schrijver dit wel wat
te simplistisch en is hier echt de spontane practicus aan het woord. Hij beschouwt
de mens als biologisch object en superponeert hierop de goede uitgroei tot het vaderen moederschap, waaruit dan de beschermende mannen en toegewijde vrouwen zich
ontwikkelen. Of zijn drie onscheidbare delen: paring, liefde voor de metgezel, liefde
voor het kind, universeel zijn voor het monogamisme en of dit een opbouw is voor
een natuurwet, dient nader onderzocht te worden.
Verder stelt hij mijns inziens zeer juist, dat zowel voor een tekort als voor een
teveel aan gevolgen der sexualiteit een hulp gecreëerd moet worden. Welke deze
hulp is, komt tenslotte ter sprake in de reeds gevolgde methoden.
Aan de ene zijde staat de anti-conceptie die de katholieke kerk verbiedt, aan de
andere kant de methode der periodieke onthouding en de ‘pil’.
Rock en Pincus hebben met progestatieve stoffen uitgebreide proeven gedaan.
Hierbij bleek, dat deze stoffen een remming op de ovulatie uitoefenden, terwijl na
enkele maanden een betere ovulatie optrad. Rock stelt de periodieke onthouding,
waarbij doelbewust geen gebruik gemaakt wordt van de vrij gekomen eitjes, tegenover
de methode met de ‘pil’, die het ovarium een rustpauze geeft, zodat geen eitjes
gepresenteerd worden. Van een definitieve sterilisatie is geen sprake, het is een
tijdelijke rustfase. Hij vraagt zich af of hier nu werkelijk zo'n essentieel verschil
bestaat. Men zal zich over dit probleem dienen te beraden, doch het komt mijns
inziens hierop neer, of het individu met de huidige kennis der biologisch-medische
wetenschap zijn functies zelf mag regelen. In een vorig artikel (Streven, jrg. XVII,
dl. I, januari 1964, pp. 333-339) is hier uitgebreid op ingegaan.
Wel roept Rock de katholieken op, om meer wetenschappelijke arbeid te verrichten
en hun kennis te verdiepen op het gebied der voortplantingsfysiologie, aangezien
hier naar zijn mening vroeg of laat een methode gevonden dient te worden die voor
alle godsdiensten en culturele structuren aanvaardbaar is en waarbij de morele
gezondheid der gezinnen goed voor ogen gehouden moet worden en niet aangetast.
Rock's boek is lezenswaard, omdat hij de problemen onomwonden durft te stellen
en moedig stelling neemt tegen zijns inziens verouderde opvattingen. Tevens eist hij
de aandacht op van verschillende groeperingen die niet met een negatief gebaar dit
boek ter zijde kunnen leggen.
L. de Vink
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Boekbespreking
Godsdienst
H. Küng, Structuren van de Kerk. - Paul Brand, Hilversum, Antwerpen,
1962, 357 blz., gec. f 16,90 en B. Fr. 265.
In dit werk geeft de bekende theoloog een zeer doorwrocht en technisch overzicht
(men vergelijke b.v. de noten) over de voornaamste problemen, die door het
bijeenroepen van het concilie aan de orde zijn gesteld. Uitgaande van de stelling dat
de Kerk zelf een door God bijeengeroepen concilie is (17-22), werkt K. uit hoe het
oecumenisch concilie het door mensen bijeengeroepen concilie is, welks taak geen
andere kan zijn dan alleen maar, doch tegelijk werkelijk representatie te zijn van de
Kerk (23-34). Dit stelt allerlei problemen, en wel allereerst dit, dat een concilie niet
automatisch een ideale representatie hoeft te zijn, maar de opdracht daartoe moet
verwezenlijken: dit wordt toegelicht aan de vier kenmerken van de Kerk (35-74).
Het onderzoek der apostoliciteit voert vanzelf tot de speciale problemen rond het
ambt in de Kerk, waarover K. uitvoerig schrijft: over leken en concilie (75-104),
welk probleem dan deze vraag oproept: wordt de Kerk alleen op grond van het
algemeen priesterschap in het concilie gerepresenteerd? Is er een representatie die
daarboven uitstijgt? Deze vragen worden beantwoord in enkele hoofdstukken over
Kerk, concilie en ambten (105-207), Petrusambt in Kerk en concilie (207-309) en
onfeilbaarheid (311-356). Schr. zegt in het slotwoord, dat hij zijn werk vooral als
een poging ziet om als theoloog een bijdrage te leveren op de knellende vragen, die
de huidige situatie der Kerk stelt. Met dit boek heeft Schr. een grote dienst bewezen:
veel verspreide literatuur over de behandelde onderwerpen is hier in duidelijke
overzichten bijeen gebracht. Een enkele vraag: is het wel juist, het bijeenroepen der
Kerk door God zo sterk te onderscheiden van het door mensen bijeenroepen van het
concilie (zie blz. 27, alwaar God in het eerste geval causa pricipalis, in het tweede
geval causa prima genoemd wordt)? We beluisteren hierin een theologie over de
Kerk, die ook elders in het boek terugkeert (zie blz. 327, alwaar met instemming
Tromp wordt aangehaald over het verschil tussen openbaring en leergezag) en waarin
de werking van de H. Geest op zulke beslissende momenten als concilie en leergezag
té extrinsiek wordt gezien, waarin het juridisch aspect van de Kerk niet genoeg als
pneumatisch recht wordt gezien. Met deze vraag willen we echter niet in het minst
afdoen aan de grote waarde van dit boek, zowel voor de vaktheoloog als de
ontwikkelde gelovigen. Wel vragen we ons af, of het vertalen van dit soort werken
(de vertaling van Wagemans loopt goed) wel nodig is: voor al degenen die de door
K. behandelde problemen kunnen verwerken, mag de kennis van de Duitse taal zeker hier in Nederland - veilig worden verondersteld. Het is niet gewenst, dat
dergelijke werken voor allerlei mensen bereikbaar zijn, die er wat oppervlakkig in
bladeren, enkele formules onthouden, en dan K. allerlei dingen laten zeggen, die hij
nooit beweerd heeft. Van dit soort ‘theologie’ mogen we bevrijd worden en blijven!
J. Mulders
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De Belijdenissen van Aurelius Augustinus vertaald door Gerard Wijdeveld.
- De Fontein, Utrecht, 1963, 495 pp., f 15,Wij bezitten van de beroemde Confessiones nu wel de standaard-vertaling. Niemand
was voor dit uiterst moeilijke werk zo geclassificeerd als Gerard Wijdeveld die
tegelijkertijd én classicus én litterator én geroutineerd vertaler is. Als proeve geef ik
een passage die tegelijk laat zien, dat de Belijdenissen nog heel wat meer geven dan
een bekeringsverhaal, de beroemde passage over de Tijd (blz. 357): ‘Wat is dus de
tijd? Wanneer maar niemand het me vraagt, weet ik het; wil ik het echter uitleggen
aan iemand die het vraagt, dan weet ik het niet. Nochtans zeg ik zonder aarzelen dat
ik dit weet: indien er niets voorbij zou gaan, zou er geen verleden tijd, indien er niets
op komst zou zijn, zou er geen toekomstige tijd, indien er niets zou zijn, zou er geen
tegenwoordige tijd zijn. Maar die twee tijden, de verleden en de toekomstige tijd:
hoe zijn ze dan eigenlijk, indien enerzijds de verleden tijd er niet meer, anderzijds
de toekomstige tijd er nog niet is? En wat de tegenwoordige tijd betreft: indien hij
steeds tegenwoordig zou zijn en niet tot het verleden over zou gaan, zou hij geen tijd
meer zijn, maar eeuwigheid. Indien dus de tegenwoordige tijd daardoor tijd wordt,
dat hij tot het verleden overgaat, hoe zeggen we dan ook van hem nog dat hij is, hij,
wiens zijn veroorzaakt wordt doordat hij niet meer zal zijn, zodat wij alleen maar
naar waarheid kunnen zeggen dat hij tijd is, omdat hij neigt naar niet-
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zijn?’ Een interessante inleiding en dertig bladzijden aantekeningen vergemakkelijken
het om in de sfeer en tot begrip te komen. Fontein gaf aan deze aparte uitgave een
voornaam uiterlijk. Het zou praktisch geweest zijn als op iedere pagina, in plaats van
het nutteloze bladzijdecijfer, het nummer van het boek en de paragraaf gestaan had.
Cl. Beukers

Het Nieuwe Testament met commentaar. I: Het Evangelie volgens Matteüs.
- Patmos, Antwerpen, 1963, 485 pp., voorintekenprijs: 11 delen: F 2.950,
later: F 3.500.
Na de commentaar op het evangelie volgens Marcus, enkele maanden geleden,
verschijnt nu de Matteüs-commentaar van het Regensburger Neues Testament. In
het woord vooraf schrijft Mgr. Heuschen, hulpbisschop van Luik: ‘het succes van
de vertalingen van dit prachtig werk bewijst dat de auteurs er in geslaagd zijn het
publiek te overtuigen... Er verschijnt niet elke dag een werk dat op zo'n aangepaste
en gevatte wijze een leemte aanvult en zo verrijkend en stimulerend zal inwerken
op alwie, langs deze weg, contact zoekt met het woord van God.’ In de inleiding
geeft J. Schmid een beknopte, maar zeer heldere status quaestionis van de synoptische
kwestie. Deel na deel wordt de evangelietekst bondig besproken, vooral wat
samenstelling en inhoud betreft. Naargelang zij in de tekst verschijnen, worden meer
belangrijke kwesties langer besproken in afzonderlijke uitweidingen: eigen aard en
historische geloofwaardigheid van het kindheidsevangelie, evangelie en wereld,
begrip en inhoud der openbaring volgens de synoptische overlevering, de loongedachte
in het Jodendom en in de leer van Christus, de historiciteit van Jezus' opstanding.
Een paar uitweidingen verdienen te worden aangestipt om hun actueel belang: het
theologisch probleem van de bergrede en de echtheid, historiciteit en zin van de
primaatbelofte met hetgeen gezegd wordt over de gestalte van Petrus in het N.T.
Zonder aan polemiek te doen en verloren te lopen in minder belangrijke zaken weet
J. Schmid steeds op serene wijze het essentiële naar voren te brengen.
R. D'hondt

Naastenpad, Th.J.M., Het scharlaken snoer, Getijdendiensten in de
landstaal. - Paul Brand, Hilversum, 1961, 228 pp., f 8,90.
Een van de terreinen, waar de Kerk zich, volgens het woord van Joannes XXIII, heel
bijzonder moet verjongen en bij de dag zijn, is zeker de eredienst. En deze verjonging
moet mede langs de weg van een moedig en verantwoord zoeken worden nagestreefd.
Het werk van schr. is zulk een poging. Het is bedoeld als ‘verkenning in het land van
melk en honing, als een bevechten van een taal om aldus voor Gods aangezicht te
treden’ (7). De diensten zijn een neerslag van bijeenkomsten, waar door Bijbellezing,
gebeden en gezangen gezocht werd naar ‘een weer ernstig nemen van het heilig
dienstwerk’ (8). Het boek wil alleen maar suggestie zijn, bron van inspiratie. Men
vindt er diensten in, die aansluiten bij verschillende Zondagen, andere die bij bepaalde
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gelegenheden werden gehouden. De diensten vertonen de volgende struktuur:
schuldbelijdenis, kleine litanie, zang, Schriftlezing, zang, Schriftlezing, overweging,
gezang, gebed, slotzang. Schr. verstaat de kunst, de grote bijbelse beelden in al hun
kracht te laten functioneren, zodat als vanzelf het gebed en de lofzang opwelt. De
overwegingen zijn wel erg lang uitgevallen, maar dit is een gevolg van het op schrift
stellen, zoals schr. meedeelt (9). Dat niet iedereen overal zich voelt aangesproken,
ligt bij dit soort experimenten voor de hand. Schr. zegt zelf, dat ‘dit boek niet voor
iedereen geschreven is’ (8). Maar het belangrijkste lijkt ons, dat hier tenminste iets
goeds wordt geboden, dat inspiratie kan bieden bij het zoeken der vernieuwing van
de liturgie in de landstaal.
J. Mulders

Guitton, J., L'Eglise et les laïcs. - Desclée de Brouwer, Brugge, 1963, 200
pp., ing. F. 120.
Het meest opvallend in dit werk van een leek voor leken is wel dat het geschreven
is in voortdurende dialoog met een kardinaal, met de Newman van de
Rambler-periode. Kern van Guittons overwegingen is het beroemde artikel On
consulting the faithful in matters of faith, dat vertaald en in extenso gecommentarieerd
wordt. Hieruit wordt dan inspiratie geput voor het huidige Heilsmoment. Verscheidene
passages horen tot de beste kerkelijke literatuur van onze tijd. Twee opmerkingen
nochtans over plaatsen waar wij de auteur niet kunnen volgen: waarom op p. 142
zeggen dat de leek niet hoort tot de ‘communauté ecclésiale’ en enkel tot de
‘communauté temporelle’? En waarom is het profetisme tegenwoordig het specifieke
charisma van de leken?
J. Kerkhofs
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Goebel O.F.M. Cap., B., Langs zeven treden naar het altaar, vert. door
J. Verstraeten. - J.J. Romen en Zonen, Roermond, 1963, 230 pp., f 10,-.
Zoals de S. in zijn ‘Ten Geleide’ van dit boekje aangeeft, willen de beschouwingen
over de vier lagere en de drie hogere wijdingen, die dit werkje bevat, een bescheiden
hulp voor de priester zijn om de hem geschonken wijdingen dieper te beleven. Ze
zijn de vrucht van de vele retraites die de S. gedurende tal van jaren aan
aspirant-wijdelingen uit de diocesane en ordesgeestelijkheid in Münster-Westfalen
gaf. Zoals de stofomslag ruiterlijk bekent, is het boekje niet sprankelend geschreven,
maar toch kan degene, die zich op de wijdingen voorbereidt of de reeds gevormde
priester, deze meditaties, die gebaseerd zijn op de wijdingsgebeden, met vrucht
gebruiken.
P. Grootens

Ratzinger, J., De christelijke broederlijkheid. - Uitg. P. Brand N.V.,
Hilversum-Antwerpen, 1963, 82 pp., f 4,90.
Tegen de achtergrond van een knappe analyse van historische gegevens over het
begrip ‘broederschap’ (klassiek -griekse, schriftuurlijke, hellenistische, patristische,
rationalistische en marxistische opvattingen) wordt een poging gedaan tot
theologisch-thematische synthese van het authentiek-christelijke begrip in deze. Deze
zeer serieuze poging van een veelbelovend theoloog lijkt uitermate belangrijk, waar
deze en dergelijke begrippen momenteel in een sterk verdunde vorm als fundament
van het christenleven geplaatst worden. De vertaling uit het Duits lijkt niet altijd
vlekkeloos (maar is dan ook bijzonder moeilijk).
S. Trooster

F. Hofmans, F., Inleiding tot de lezing van het Evangelie. II: Ontstaan,
groei en gestalte van de vier evangeliën. - Patmos. Antwerpen, 1963, 240
pp., ing. F 120, geb. F 150.
Dit boek is het tweede van de trilogie, die F Hofmans wil schrijven over de 4
evangeliën. Het richt zich tot de leerlingen van het Technisch Onderwijs (reeks
Vita-T). Leraren, die nog niet vertrouwd zijn met de meer dynamische kijk op het
ontstaan van de evangeliën, krijgen hier een waardevol boek ter hand. De S. is er in
geslaagd op een bevattelijke, boeiende manier de dorre gegevens van de literaire en
de historische kritiek te verwerken. Zij moeten bewijzen dat de evangeliën, die een
vijftigtal jaren na de dood van Christus geschreven zijn, toch teruggaan op de
oorspronkelijke boodschap van de historische Christus. Hij doet het op een eenvoudige
manier door hun ontstaan uit de mondelinge traditie vanaf de apostelen te
reconstrueren. Hiervoor put hij zijn gegevens uit de evangeliën zelf (voor de
traditiegegevens verwijst hij naar zijn eerste deel). Zo dwingt hij de lezer de
evangeliën in handen te nemen en door het oplossen van de opgaven op het einde
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van ieder hoofdstuk, zelf de argumentatie na te gaan. Door dat onderzoek stelt men
vast dat de evangeliën nogal sterk historisch, sociaal en psychologisch gebonden zijn
en men stelt spontaan de vraag naar de waarde van de goddelijke boodschap. Hierop
krijgt men dan een antwoord door een korte uitweiding over de inspiratie of
‘Schriftgenade’ zoals de S. het liever uitdrukt. Meteen is dit reeds een aankondigen
van het derde deel: De inhoud van de goddelijke Boodschap. Storende zetfouten zijn
jammer genoeg nogal talrijk.
I. Reynaert

Bouyer, Louis, De troon van de Wijsheid - Essay over de zin van de
Mariaverering. - Spaarnestad, Haarlem, 1963, 237 pp., f 10,50.
Bij zijn bijbelse oriëntatie laat Bouyer zich vooral inspireren door de patristische
allegorese rond Maria als het bruidelijk-gelovige oerbeeld van de Kerk, grond van
haar vruchtbaarheid. Een meer door tekstkritiek geleide confrontatie van de
Kindsheidsverhalen met het Oude Testament zou de diepte en overtuigingskracht
dezer theologie ten goede zijn gekomen.
W. Boelens

Knuvelder, Louis, Maria in levenshouding en opvoeding met een ‘Ten
Geleide’ van Dr. J. de Vreese S.J. - Pax, Den Haag, 1963, 135 pp., f 3,50.
Het onderwerp, dat de S. zich voor dit boek gekozen heeft, werkt hij in de volgende
hoofdstukken uit: 1. Wie is zij? 2. Maria als opvoedster. 3. Deugden nog voor deze
tijd? 4. Mannelijke Mariaverering. 5. Katholiek feminisme en meisjesopvoeding. 6.
Opvoeding naar Maria en verder. 7. Kansen en mogelijkheden. Het is, wat de inleider
zegt, een bezinning op Maria. En dat wil zeggen ‘een bezinning langs het hele front
op onze eigen levenshouding en gevolglijk op onze houding ten opzichte van de
opvoeding’. Het boekje is met grote liefde tot Maria en ook met kennis van een
uitgebreide literatuur geschreven. Maar ik geloof, dat de S. zijn doel voorbijschiet,
wanneer hij voortdurend in polemiek treedt met een tijd, die naar hij
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meent, Maria uit de katholieke heiligen-galerij doet verdwijnen. Het
‘betreurenswaardig’ is dan ook in een of andere vorm niet van de lucht. Mijns inziens
had hij veel beter gedaan, zijn vele goede ideeën zonder meer weer te geven, zonder
voortdurend in een duel met de lezer te treden. Duelleren werkt nu eenmaal nooit
verzoenend. Het drukken in hoofdletters van de geciteerde schrijvers is typografisch
gezien niet erg fraai.
P. Grootens

Chase, Mary Ellen, The psalms for the common reader. - Michael Joseph
Ltd., London (imp. Meulenhoff & Co., Amsterdam), 1963, 208 pp., f 12,20.
Schrijfster heeft in dit boek haar beide kwaliteiten, van romanschrijfster en deskundige
in exegese, gebruikt om een boek te geven dat van de ene kant de lezer niet belast
met een wetenschappelijk apparaat, maar van de andere kant volledig verantwoord
is. Zowel over oorsprong en auteurschap, over de verschillende genres als over de
poëtische structuur, de gedachte-inhoud en de motieven die telkens terugkeren, weet
zij op prettige wijze dingen te zeggen die zeer geschikt zijn om, zoals zij zelf zegt,
‘op vragen te antwoorden, verwarring weg te nemen, te brengen tot een lezen van
de psalmen met meer begrip en vooral met meer genoegen’. Zij slaagt hier uitstekend
in. Aan het eind van haar uiteenzettingen geeft ze specimina van verschillende soorten
psalmen en, wat zij zelf heel belangrijk vindt voor het verstaan van de psalmen, een
beknopte geschiedenis van Israel. Voor hen die weer eens fris de psalmen willen
benaderen, een genoegelijk maar tegelijk ook een degelijk boek.
G.J. Adriaansen

Blair, H.A., A Stranger in the House. The astonishing Gospel - Darton,
Longman & Todd, London, 1963, 152 pp., 18 s.
Men verbaast zich wel enigszins, dat deze Anglicaan, die elf jaar ‘D.C.’ (zo iets als
onze vroegere Indische ‘resident’) is geweest in het noordelijke deel van de Goudkust,
een dergelijk boek schrijft. Misschien hangt met deze weinig literaire loopbaan samen,
dat de compositie niet de sterkste kant van het boek is. Het bevat twee zeer ongelijke
delen met titels, ‘the first Man’ en ‘the new Humanity’, die de inhoud niet al te
duidelijk weergeven. Waar de S. zich op het terrein van de exegese, waarin hij zelf
bekent geen vakman te zijn (p. 81), beweegt, is hij niet op zijn best: zo over de
genealogieën, de Wijzen, de ster en kribbe - die overigens in de Schrift bij de Wijzen
niet vermeld wordt -, hoe origineel zijn kijk ook menigmaal moge zijn. Zijn kracht
ligt in zijn eigen reflecties op de H. Schrift. Al moge hij die soms met te veel
gefilosofeer, vooral à la Jung, mengen, al blijft hij ook wel eens omtrent de essentie
van het Christendom al te vaag, dit neemt niet weg, dat een lezer met onderscheid
hier veel raak geziene waardevolle opmerkingen kan lezen, die zijn kijk op het
Evangelie verdiepen en verrijken.
L. Rood
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Blondel, Maurice, Geschichte und Dogma - Mit Einführungen von J.B.
Metz und R. Marlé (Vert. door A. Schlette). - Grünewald-Verlag, Mainz,
1963, XXI - 100 pp., ingen. D.M. 7.50.
Blondel gaf zijn Histoire et Dogme uit in 1904, aan het begin van de modernistische
strijd. Het is een antwoord aan de historicistisch-denkende Loisy, maar eveneens aan
zijn monolytisch-dogmatiserende tegenstanders. Het suggestieve boekje bevat een
actuele waarde, daar de ‘modernistische spanningen’ momenteel verhevigd
teruggekeerd zijn in de existentialistische theologie. Blondel's visie op de traditie als
een spanning tussen continuiteit en discontinuïteit, tussen geloofsleven en
geloofsdenken, blijft richtingwijzend.
W. Boelens

Sheen, Fulton, en Karsh, Y., These are the Sacraments. - The World's
Work, Tadworth, 1963, 159 pp., 35 s.
Negen kleuren-foto's en tweeendertig in zwart en wit verklaren de hoge prijs van dit
boek. De tekst werd geschreven door Bisschop Sheen, en zij is helder, enigszins
apologetisch en theologisch niet al te diep. De foto's zijn duidelijk het werk van een
vakman, hetgeen echter geen garantie biedt voor de goede smaak; hier en daar zijn
ze niet vrij van vals devotionalisme en sentimentaliteit. Op het terrein van het
uiteenzetten en het uitbeelden der sacramenten haalt deze uitgave het peil niet van
hetgeen in West Europa verschenen is.
W. Peters

Romaniuk, C., Les chemins de l'exégèse du Nouveau Testament. - X.
Mappus, Le Puy-Lyon, 1963, 70 pp., ing. NF 3,70.
Dit boekje zal welkom zijn bij studenten in de theologie en in de H. Schrift: het bevat
bibliografische gegevens en een aantal nuttige wenken voor een eerste creatieve
arbeid op het gebied van de exegese van het NT.
J. De Gendt
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Latourelle, R., Théologie de la révélation (Studia 15). - Desclée de Brouwer,
Brugge, 1963, 512 pp., F 330.
In tegenstelling met de gereformeerde theologie, die aan de theologie van de
openbaring een centrale plaats toekent, hield de katholieke theologie van de laatste
eeuw zich haast uitsluitend bezig met het apologetisch bewijzen van de mogelijkheid
en de feitelijkheid van een goddelijke openbaring. Voor zover de dogmatiek van het
openbaringsbegrip daarbij te pas kwam, werd dit eerder vanuit theologische
begrippelijkheid dan van uit de bijbelse gegevens ontwikkeld. Nog in een zeer recent
tractaat van een grootmeester als Congar (La foi et la théologie) vindt men deze
werkwijze terug. De oorspronkelijkheid en grote verdienste van Latourelle's werk
ligt dan ook hierin: dat hij, als eerste, een volledig van uit de positieve bijbelgegevens
beluisterd openbaringsbegrip opbouwt, het in zijn evolutie binnen de kerkelijke
traditie volgt, van daaruit de zin van de leerstellige uitspraken zoekt te vatten en eerst
dan, steeds in voeling blijvend met het positieve gegeven, zich aan een theologische
uitbouw van het begrip en aan een confrontatie met verwante begrippen en
geloofsgegevens waagt. Bij de theologische uitbouw valt het accent op het
interpersoonlijk getuigenis- en ontmoetingskarakter van Gods spreken, waarin de
notionele formuleringen eerst hun eigenlijke betekenis en draagwijdte vinden. Bij
de confrontatie van dit openbaringsbegrip met aanverwante gegevens ware wellicht
een korte beschouwing over de verhouding van openbaring en theologisch denken
welkom geweest. Een rijk en voldragen werk, dat een ware leemte op meer dan
bevredigende wijze vult.
L. Monden

Renard, A.C., Prêtres diocésains aujourd'hui. - Desclée de Brouwer,
Brugge, 1963, 286 pp., ing. F 105.
Met deze verzameling priesterconferenties, gedeeltelijk reeds in tijdschriften
gepubliceerd, wil de bisschop van Versailles zijn medewerkers oriënteren zowel voor
hun eigen geestelijk leven als voor hun pastorale activiteit (o.m. de pastorale
d'ensemble, p. 180 vlg.). In nuchtere taal geschreven en gevoed door een degelijk en
helder theologisch denken zijn deze bladzijden uitstekende lectuur voor moderne
zielzorgers. Sommige beschouwingen lijken wat eenzijdig, zo b.v. p. 59, waar het
priesterschap ál te uitsluitend op het celebreren der Mis wordt afgestemd (en de
woord-verkondiging?) of p. 147, waar een toch wel te blind geloof in de waarde der
tridentijnse klein-seminaries (12-18 j.) wordt beleden.
J. Kerkhofs

Kriech, K., Wesentliche Volksmission heute. - Herder, Wien, 1963, 122
pp.
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De bezinning op de volksmissies in een ideologisch steeds meer gemengde wereld
neemt overal toe, vooral onder invloed van J. Motte in Frankrijk en V. Schurr in
Duitsland. Met dit goed gedocumenteerde overzicht van de vroegere vormen der
volksmissie en van de huidige problematiek wordt door de auteur, Capucijn en
oud-aalmoezenier der Zwitserse Wacht, in een echte leemte voorzien. Zoals in alle
recente studies gaat de hoofdaandacht naar de streekmissie en haar gecompliceerde
organisatie.
J. Kerkhofs

Missionarische Kirche. Missionarische Seelsorge, herausg. von K. Rudolf.
- Herder, Wien, 1963, 180 pp.
Het thema van het jaarlijkse kerstcongres voor zielzorgers te Wenen typeert de huidige
pastorale bekommernis van de Kerk: de beslotenheid binnen de eigen kring der vrome
kerkgangers verlaten en resoluut het gesprek aangaan met de grote groep
kerkvervreemden en buitenkerkelijken. Na een (toch wel te abstract blijvende)
beschrijving van de kerkelijke toestand in Oostenrijk worden perspectieven voor
concreet optreden belicht. Hierbij treden twee inzichten op de voorgrond: grotere
samenwerking met de leken en intensievere zorg om alle groepsparticularisme te
overbruggen in een eenheids-pastoraal.
J. Kerkhofs

Garrone, Mgr., Les psaumes, prière pour aujourd'hui. - Ed. Tardy,
Bourges, 1963, 413 pp., geb. NF. 15.
Kunnen wij, christenen, de psalmen bidden? Mgr. Garrone, aartsbisschop van
Toulouse, presenteert ons de psalmen volgens de geritmeerde vertaling van de abdij
van En Calcat. Een korte inleiding over de eigen aard van het psalmgebed, over Jezus
en de psalmen, de Kerk en de psalmen. Dan volgen de psalmen elkaar op: telkens
kort ingeleid, soms onderbroken door een paar regels toelichting, met op het einde
een christelijk perspectief, een verwijzing naar een of andere tekst uit het N.T., een
discrete toepassing op het leven. Gedrukt op missaalpapier en in een handig
zakformaat uitgegeven, stemt het als vanzelf tot rustig gebed.
J.-M. Tison
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Munuscula Mediaevalia, 1: Vriendschap. Gedachten van Aelred van
Rievaulx. 2: Priesterschap. Gedachten van Jan van Ruusbroec. - Desclée
de Brouwer, Brugge, 1963, 24 pp., F 30 (ieder).
Deze twee kleine, luxueus uitgegeven bundeltjes middeleeuwse spiritualiteit zijn
geschikt zowel voor meditaties als voor verjaarsgeschenkje onder oude vrienden.
Andere kleinoden over huwelijk, gastvrijheid, inkeer zijn aangekondigd.
J. Kerkhofs

Endrody, L., In het licht van de goede Meester, De dienaar Gods Ad. Petit
S.J., vert. E.P. Goll. - Desclée de Brouwer, Brugge, 1963, 143 pp., platen,
F 50.
Dit nieuwe boek over de Gentse volksjongen, die (mag men zeggen) de stichter werd
van het retraitewerk in België, en in een geur van heiligheid overleed, is eerder een
schets dan een biografie. Een schets waarbij elke schaduw zorgvuldig wordt vermeden,
die misschien des te zuiverder de geloofs- en levenssfeer van de Dienaar Gods
aangeeft. Ze is zeer weldoend; ook voor meer ontwikkelden.
Em. Janssen

Tillard, J.-M., o.p., C'est lui qui nous a aimés (Vie et Prière). - Desclée de
Brouwer, Brugge, 1963, 117 pp., F 54.
Dit boekje is een zorgvuldig afgewogen verhandeling - verhandeling en overweging
en gebed tegelijk - over de liefde van God in zijn schepping, in zijn menswording
en verlossing, in zijn Kerk. Schepping, menswording, verlossing, Kerk, het is één
doorlopend mysterie. Eén werk van liefde, één vormende en bijvormende openbaring
van de Drieëne God die Liefde is, die zichzelf uitwerkt en meedeelt.
Em. Janssen

Bible et Terre-Sainte, jg. 1961-1962. - Ed. du Centurion, Paris, 1962, 9
nrs., geill., abonn. F. 150.
De nummers 41 tot 49 van het tijdschrift ‘Bible et Terre Sainte’ werden tot een album
ingebonden. Het tijdschrift wil allereerst informeren over recente opgravingen in de
landen van de Bijbel. Zo in deze afleveringen over Cesarea, Bethlehem, Sichem,
Bethel, de Dode Zee, de kerken van de Apocalyps. Vooral bekende Joodse
archeologen komen aan het woord. Bovendien zijn een aantal studies gewijd aan
historische problemen i.v.m. de Bijbel, of aan bijbeltheologische onderwerpen. De
platen zijn vaak onuitgegeven en steeds met zorg uitgekozen.
J.-M. Tison
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Thils, G., Christelijke heiligheid, vert. M. Constanza. - Lannoo, Tielt-Den
Haag, 1963, XVI-744 pp., geb. F. 240.
Aan de oorspronkelijke uitgave van dit werk werd bij het verschijnen een uitvoerige
bespreking gewijd (cf. ‘Sainteté chrétienne’, in Streven, 1959, p. 280). De nederlandse
vertaling van dit ‘Kort Begrip van de ascetische theologie’ werd verzorgd door Zr.
M. Costanza, die zich voor dergelijke opdrachten in ons taalgebied zeer verdienstelijk
maakte. Een wens, in onze vorige kritiek geuit, is gedeeltelijk in vervulling gegaan:
de bibliografie werd flink bijgewerkt met titels uit de eigen geestelijke literatuur.
Een uitgebreid namenregister en een trefwoordenlijst verhogen ten zeerste de
bruikbaarheid van dit nieuwe handboek.
J. Vanneste

Wijsbegeerte
Bollnow, Otto Friedrich, Mensch und Raum. - W. Kohlhammer Verlag,
Stuttgart, 1963, 310 pp.
Al vele jaren worden we overstroomd met wijsgerige geschriften over de mens als
tijdelijk en labiel wezen. De bekende schrijver van Neue Geborgenheit. Das Problem
einer Überwindung des Existentialismus (19602) was wel een van de meest geschikte
personen om ons een boek te schenken over de stabiliteit en de dynamiek van de
ruimte. Zijn werk is niet uitsluitend, zelfs niet primair natuurfilosofisch of
mathematisch ingesteld. Met voorbeelden uit de meest uiteenlopende wetenschappen,
maar ook uit literaire en andere kunst, weet hij zijn boeiend, knap opgebouwd betoog
te illustreren. Dit alles in een sprankelende, duidelijke taal die elke wetenschappelijk
gevormde lezer kan volgen. Binnen iedere faculteit zullen zeer veel secties hun
voordeel kunnen doen met een werk als dit. Speciaal in het begin was ons niet altijd
duidelijk, of zijn ruimte-opvatting zich genoeg distancieerde van het idealisme
(18-23); over een zichtbaar sacraal middelpunt (123) en misschien vooral over
finaliteit zouden we anders willen denken. Daar staan zoveel diepe en waardevolle
gedachten tegenover, dat we een wijde lezerskring de lectuur van harte aanraden.
Bollnow weet ons intellectueel en esthetisch genot te verschaffen.
P. den Ottolander
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Ebner, Ferdinand, Schriften I. Fragmente. Aufsätze. Aphorismen. Zu
einer Pneumatologie des Wortes. - Kösel, München, 1963, 1087 pp., geb.
D.M. 60.
De Oostenrijkse denker Ferdinand Ebner, gestorven in 1931, is ook nu nog actueel.
Wie de historische en systematische achtergronden van het huidige personalisme wil
bestuderen, mag hem niet overslaan. De individualistische ‘Ich-Einsamkeit’ wilde
hij doorbreken met zijn ‘Ich-Du-Verhältnis’. Niet alleen de terminologie, maar ook
de gedachtengang heeft overeenkomsten met die van de joodse wijsgeer Martin
Buber. In het eerste deel van zijn Schriften vinden we, naast het bekende werk Das
Wort und die geistigen Realitäten, o.a. aforismen, dagboekaantekeningen,
taalfilosofische en christologische bespiegelingen, - het ikgij-schema werkt Ebner
herhaaldelijk aldus uit: om onszelf te worden, moeten wij tot de ander spreken, en
niet over de ander of over het andere. Krachtens deze exclusieve intersubjectiviteit,
interpersoonlijkheid, moet hij dan wel afwijzend staan tegenover metafysica,
theologie, wereldbeschouwing, kortom tegenover elke objectivering. Uiteraard
ontkomt hij er daarbij zijns ondanks niet aan, over dit alles voortdurend te
theoretiseren. Iedere kenner van de huidige continentaal-Europese wijsbegeerte weet,
hoe invloedrijk deze gedachten zijn, ook buiten vakkringen. Ondanks de grote
bezwaren die we vanuit de rede en vanuit het geloof menen te moeten koesteren
tegen veel van zijn beschouwingen, trof het ons vaak, hoe ernstig Ebner ernaar heeft
gestreefd, als christen te filosoferen. Deze dundruk-uitgave zal iedere vakfilosoof
welkom zijn. We vinden hier werken bijeen die al een veertig jaar geleden veel
schone en minder schone consequenties trokken uit een mentaliteit die we in onze
omgeving dagelijks ontmoeten.
P. den Ottolander

Sociologie
Klein, Dr. M.O.L., Statusonderscheidingen: wijze waarop sociale
niveau-verschillen worden vastgesteld. - H.E. Stenfert Kroese, Leiden,
1963, 134 pp., f 12,50.
Dit is een studie, gebaseerd op een sociologische onderzoek en een overvloedige
literatuur, over het verschijnsel der sociale gelaagdheid. Het wordt niet alleen
geanalyseerd zoals het door de mensen beleefd wordt, maar men vindt hier ook de
aanzetten voor het zoeken naar een objectieve verklaring. De schrijfster legt hierbij
de nadruk op de methodologische problemen waarvoor de onderzoeker komt te staan
wegens het feit dat hij zelf ook subject van sociaal leven is en derhalve ook een
positie inneemt in het status-systeem. Er staan interessante dingen in dit werkje, maar
de schrijfster, die de neiging toont geen enkel probleem onvermeld te laten, laat de
lezer nogal eens een keer op het punt staan waar de zaken juist belangwekkend
beginnen te worden. Het geheel maakt enigszins de indruk van een studie die vóór
alles methodisch model-werk wil zijn.
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McCormack, Arthur, The population explosion and world hunger. - Faith
and Facts Books, Burns & Oates, London, 1963, 158 pp.
Een eenvoudige en duidelijke uiteenzetting van de voornaamste problemen der
ontwikkelingslanden en van de ontwikkelingshulp, in het bijzonder betreffende de
bevolkingsexplosie en de honger. Doordat de auteur deze bijzondere problemen
terecht plaatst in de context van de gehele ontwikkelingsproblematiek, komt hij tot
een evenwichtige probleemstelling en een realistische beschrijving van de complexiteit
der afzonderlijke problemen. Een bijzondere nadruk legt de auteur op de prioriteit
der agrarische problemen. Het geheel is bedoeld als informatie van een breed publiek
aangaande dit centrale wereldprobleem van de tweede helft van onze 20ste eeuw en
als bijdrage tot de bewustwording van onze urgente verplichtingen t.o.v. de
ontwikkelingslanden.
A. van Leeuwen

Haegendoren, Dr. M. Van en Roels, Drs. R., Ontmoeting en gesprek.
(Verhandelingen van het tijdschrift Volksopvoeding 4). - S.M.
Ontwikkeling, Antwerpen, 1963, 142 pp., 12 ill.
Scherp is de diagnose der verzuiling in ons land, moedig het pleidooi voor een
volwaardig-pluralistische ontmoeting, zoals dit in het eerste deel door Dr. Van
Haegendoren wordt uitgesproken met het oog op de uitbouw van de
Stichting-Lodewijk de Raet. Overzichtelijk en klaar worden in het tweede deel door
Drs. Roels de voornaamste regels geschetst van het groepsgesprek als middel ter
ontmoeting. Pittig zijn de karikaturen van Pil die de mogelijke tekorten der
gesprekspartners aan de kaak stelen.
F. Cuvelier
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Leclercq, J., Introduction â la sociologie. 3e éd. - Nauwelaerts, Leuven,
1963, 292 pp., ing. F 150.
Deze nieuwe uitgave van het klassieke handboek voor de christelijk georiënteerde
sociologen in de Latijnse landen komt op enkele details na geheel overeen met de
vorige. Het is wel jammer dat de bibliografie heel erg verouderd is.
Démocratie aujourd'hui (Bibl. de Recherche sociale). - Action Populaire, Spes.,
Paris, 1963, 188 pp., ing. NF 12.
Dit verzamelwerk bevat een aantal opnieuw bewerkte studies, in 1960-62
verschenen in de Revue de l'Action Populaire (Parijs). Op genuanceerde wijze wordt
door een groep specialisten (Antoine, Bloch-Lainé, Bourricaud, Burdeau, Calvez,
Jeannière, Lavau en Quermonne) het veelzinnige begrip democratie ontleed. De
poging, die hier gedaan wordt om het fenomeen der democratie als historisch
gegroeide, en dus betrekkelijke, maar in wezen ideale vorm van staatsstructuur te
belichten, hoort tot de beste vernieuwende studies der laatste jaren. Vooral de
beschouwingen over de spanning tussen persoonlijk gezag en toenemende
rationalisering der beslissingen en over de economische democratie zijn inspirerend
voor politici en burgers die hun staatsvorm enigszins reflex willen beleven.
J. Kerkhofs

Handbuch der Sozialerziehung, herausg. von E. Bornemann und G. v.
Mann-Tiechler. Bd. 1: Grundlegung der Sozialerziehung. - Herder,
Freiburg, 1963, XV-467 pp.
De sociale vervlechting neemt voortdurend toe in alle levensdomeinen. Dringend
wordt overal uitgezien naar een verbetering van de sociale en algemeen
staatsburgerlijke vorming, ook buiten het eigenlijke onderwijs. Deze eerste band van
een driedelig werk, in ruime samenwerking geschreven, helpt voorzien in een grote
leemte. Na een filosofische inleiding volgt een klare beschrijving van de huidige
cultuursociologische situatie, waarin de opvoeding vorm moet krijgen. Tenslotte
wordt de specifieke functie van de sociale opvoeding duidelijk omschreven. Een
aanhangsel biedt een lijst van studie- en vormingscentra in het Duitse taalgebied
(o.m. met het oog op ontwikkelingshulp). De beide volgende delen zullen praktische
onderwerpen behandelen als jeugdwerk, volwassenenvorming, adoptie,
jeugdbescherming, enz.
J. Kerkhofs

Pedagogie
Gebhardt, Gusti, Wenn man erwachsen ist. Gespräche mit jungen
Menschen. - Knecht, Frankfurt/M., 1963, 214 pp., geb. DM. 8.80.
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Een twintigtal gesprekken die de schrijfster, psychologe en leidster van een
consultatiebureau in een Duitse grootstad, met jonge mensen van 16 tot 20 jaar hield,
worden hier weergegeven als hulp voor andere jongeren die in soortgelijke
crisis-situaties hun levensvragen moeten oplossen. Levendig en vlot geschreven.
Hartelijke en begrijpende sfeer. Jonge mensen zullen zeker aangesproken worden
door dit proza. Geregeld duiken orinele en psychologisch-verantwoorde tips op voor
het benaderen van zulke crisissen, die ook de opvoeder tot nadenken stemmen en
inspiratie bezorgen.
A. Cauwelier

Grande, Luke, Twaalf deugden van een goed opvoeder, vert. Br. F.
Martens. - Lannoo, Tielt, 1963, 192 pp., F. 75.
Het is jammer dat Lannoo dit Amerikaanse werkje in vertaling op de markt brengt,
nu wij er eerder op uit zouden moeten zijn de pedagogische literatuur te zuiveren
van al wat niet streeft naar verdieping en grondige positieve her-denking. Dit werkje
is een aaneenrijgen van gemeenplaatsen, in een sfeer van vrome oppervlakkigheid;
een geforceerde poging om over een opgelegd onderwerp een boekje in mekaar te
haspelen, door iemand die originaliteit en systematische denkkracht mist. Ongetwijfeld
zou de grote pedagoog die Jean-Baptiste de la Salle was, weinig opgetogen zijn
indien hij deze ‘aanpassing’ in handen zou krijgen van hetgeen hijzelf onder dezelfde
titel in de achttiende eeuw neerschreef. De degelijkheid van dat historisch document
staat helemaal niet borg voor de vrome pietpraat van deze Amerikaanse
deugdenspiegel.
A. Cauwelier

Erlinghagen, Karl, Grundfragen katholischer Erziehung (Reihe: Das
pädagogische Gespräch - Aktuelle Veröffentlichungen des
Willmann-Instituts München/Wien). - Herder, Freiburg-Basel-Wien,
1963, 108 pp., DM. 5.80.
De titel kan misleidend zijn indien de lezer in dit werkje een exhaustief en volledig
overzicht zou zoeken van de katholieke opvoedingsleer. Schr. behandelt
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slechts die pedagogische basisproblemen die ter sprake komen in de encycliek van
Pius XI ‘Divini Illius Magistri’. Daar de laatste pausen herhaaldelijk uitdrukkelijk
hebben verklaard dat de principes van deze encycliek hun geldigheid blijven bewaren,
is het zinvol een kritische exegese te schrijven van deze belangrijke tekst. In deze
poging is Erlinghagen in grote mate geslaagd. Zeer genuanceerd maakt hij onderscheid
tussen de tijdsgebonden elementen van de encycliek en de blijvende principes; steeds
tracht hij de uitspraken te begrijpen vanuit de context en in verband met de posities
der tegenstanders; hij toont precies aan vanuit welk standpunt en met welke
beperkingen bepaalde kwesties werden bekeken. Verder signaleert hij op verschillende
plaatsen meerdere hedendaagse problemen die door de encycliek wel terloops worden
aangeraakt, doch niet expliciet noch grondig behandeld werden en aldus een verdere
bezinning verdienen. Waardevol tenslotte is de genuanceerde stellingname van het
eerste hoofdstuk waarin Erlinghagen uiteenzet welk gezag zo'n ‘niet-onfeilbare’
pauselijke encycliek heeft.
A. Cauwelier

Wetenschappen
Teilhard de Chardin, Pierre, Het voorspel 1914-1916, 135 pp.
Teilhard de Chardin, Pierre, De plaats van de mens in de natuur, 128 pp.
Lepp, Ignace, Teilhard de Chardin en het christendom in de moderne
wereld, 189 pp. - Drie deeltjes van de Bibliotheek Teilhard de Chardin,
resp. 1, 6 en 10. - Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1963.
Drie nieuwe aanwinsten van de serie die de werken van en over T. voor het
nederlandse publiek toegankelijk wil maken. Deel 1 bevat de helft van Teilhards
oorlogsbrieven, die hier en daar verkort worden weergegeven. Doel is niet het
verschaffen van wetenschappelijke documentatie, maar licht te werpen op de groei
van Teilhards ideeën. - Deel 6 vertoont in aard en opbouw veel verwantschap met
het bekende Verschijnsel Mens van dezelfde auteur, maar de uitwerking van de stof
heeft hier vaak een meer technisch-wetenschappelijk karakter. De oorspronkelijke
franse titel luidt: ‘Le groupe zoologique humain’ (1956). - Deel 10 is van de hand
van de psycholoog Lepp, een bekeerling, die zich dank zij de geschriften van T. in
de kring van zijn nieuwe geloofsgenoten beter is gaan thuis voelen. Naast een
biografische schets en algemene oriëntering in de gedachtenwereld van Teilhard
bevat dit werk een aantal religieuze overwegingen over de situatie van de christen
in de moderne wereld, uiteraard geheel in teilhardiaanse geest. Het enthousiasme
van de auteur siert zijn persoonlijk getuigenis, maar een kritische beoordeling moet
men in dit boek niet zoeken.
H. van der Lee
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Lovell, Bernard and Joyce, Discovering the Universe. - E. Benn Ltd.,
London, 1963, 136 pp., 25 s.
Prof. Bernard Lovell is directeur van de radiotelescoop in Jodrell Bank, Engeland.
Aanleiding tot het schrijven van dit boek waren de vele vragen door duizenden
bezoekers van de telescoop aan hem gesteld. Tezamen met zijn vrouw is hij er in
geslaagd de antwoorden op deze vragen in een boek te verwerken, dat populair is
gehouden, maar dan in de beste betekenis van dit woord. De proeven van Amerikaanse
en Russische zijde ondernomen om met aardsatellieten de dampkring van de aarde
te verkennen, worden uitvoerig besproken; ook die van de raketten naar de maan en
de planeten. In de laatste twee hoofdstukken wordt de structuur van de melkweg
verklaard en de nieuwste theorieën over het ontstaan van het heelal behandeld. Een
groot aantal fraaie foto's en vele tekeningen illustreren de tekst.
L. Sweerts

Baldin, A.M. e.a., Kinematik der Kernreaktionen. - Akademie-Verlag,
Berlin, 1963, 260 pp., geb. D.M. 52.-. Vertaald uit het Russisch.
Ofschoon dit boek weinig oorspronkelijks te bieden heeft, is het als naslagwerk zeer
verdienstelijk. Met name in een vak als kernfysica, dat zich zo ontzaggelijk snel
ontwikkelt, moet men in de praktijk zijn gegevens uit allerlei (dikwijls ingebonden)
tijdschriften bijeenzoeken. Als men dan bedenkt dat een kwartaal-band van de Physical
Review meer dan 1000 pagina's telt, zal het duidelijk zijn, dat het verzamelen van
gegevens vaak zeer onaangenaam is. Het onderhavige boek geeft op de eerste plaats
de theorie zoals men die in de handboeken kan vinden, uitgaande van de relativistische
mechanica en opklimmend tot de quantenmechanische theorie van de S-matrix. De
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theorie wordt verder uitgewerkt met nieuwere bijdragen uit de tijdschriften. T.a.v.
de tijd-inversie worden enkele correcties aangebracht op gangbare opvattingen.
Tenslotte worden in twee aanhangsels eerst 20 pagina's met grafieken van
hoekverdelingen en energieën gegeven, en vervolgens 70 pagina's met
Clebsch-Gordan- en vooral Racah-coëfficiënten. Deze twee aanhangsels hebben niet
de pretentie de gebruikelijke omvangrijke tabellen-boeken te vervangen, maar maken
het mogelijk om dikwijls in eerste instantie met dit werk alleen te volstaan. Het
nadeel, dat het oorspronkelijke manuscript al 6 jaar geleden werd voltooid, wordt
door de auteurs zelf reeds vermeld in het voorwoord; in meerdere of mindere mate
geldt dit echter voor ieder boek over deze materie.
P. van Breemen

Beuerlein, Dr. med. Ingrid, Die künstliche Samenübertragung beim
Menschen im angloamerikanischen Bereich (Beiträge zur Sexualforschung,
29. Heft). - Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 1963, 63 pp., DM. 14.
Zonder stelling te nemen doet de auteur mededeling betreffende haar onderzoek van
de toepassing van de kunstmatige inseminatie (homoloog en heteroloog) in Engeland
en Amerika. Zo beschrijft zij o.m. de indicatiestelling, de methodiek, de juridische
aspecten alsook de ethische en religieuze implicaties. De omvangrijke literatuurlijst
geeft studies aan die in het ten onzent bekende werk van Schellen (nog) niet werden
vermeld. Als zakelijke oriëntering is het onderhavige geschrift stellig waardevol.
J.J.C. Marlet

Sommerfeld, A., Elektrodynamik. - Akademische Verlagsgesellschaft
Geest en Portig K.-G., Leipzig, 19613, 345 pp., D.M. 17.-.
Dit boek vormt het derde deel van een zesdelig leerboek van de theoretische physica.
De eerste druk van dit deel verscheen in 1948; na de dood van Sommerfeld in 1951
werden de herdrukken verzorgd door Bopp en Meixner. De titel Elektrodynamik is
in zoverre misleidend, dat er ook een 50 blz. aan elektrostatica en magnetostatica
zijn gewijd. De inhoud komt eigenlijk vrij nauwkeurig overeen met die van de normale
leerboeken der elektriciteitsleer (bijv. het bekende boek van Panofsky en Phillips).
De hoofdstukken uit de speciale relativiteitsleer, die men gewoonlijk in die leerboeken
vindt, worden eveneens in dit deel van Sommerfelds werk behandeld. Aan het eind
van het boek staan nog een 30-tal opgaven, voorzien van wat schr. bescheiden noemt
een ‘Anleitung zur Lösung’, maar wat in feite bijna een volledige oplossing is. Als
eenhedenstelsel wordt het thans meestal gebruikte Giorgi-stelsel gekozen; van deze
keuze wordt uitvoerig rekenschap gegeven. De reden van deze uitvoerigheid zal wel
zijn, dat Sommerfeld de verwarring rond de verschillende eenhedenstelsels persoonlijk
heeft meebeleefd; voor onze generatie wordt dit gelukkig steeds meer een onderwerp
van historische interesse. Het boek begint met een kort geschiedkundig overzicht,
dat treft door zijn persoonlijke toon: Sommerfeld (geboren 1868) is nauw betrokken
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geweest bij de uitbouw van de theorie, zoals die hier gegeven wordt en heeft zelf
ook belangrijke bijdragen geleverd. Daarnaast stond Sommerfeld bekend om zijn
grote didactische gaven; hiervan vormt ook dit boek een overtuigend bewijs.
P. v. Breemen

Hahn, Prof. Dr. Otto, Vom Radiothor zur Uranspaltung. - Eine
wissenschaftliche Selbstbiographie. - Friedr. Vieweg & Sohn,
Braunschweig, 1962, 202 pp., D.M. 22.50.
De meer dan 80-jarige Nobelprijs-winnaar Otto Hahn geeft in deze autobiografie op
de eerste plaats een eenvoudig overzicht van zijn wetenschappelijk werk. Vanaf 1904
heeft schr. zich beziggehouden met onderzoekingen over radioactiviteit, die nog
slechts kort tevoren was ontdekt. Dit boek van Hahn is dus in zeker opzicht tegelijk
een geschiedenis van de research op dit gebied. Heel mooi blijkt, hoe dé grote
ontdekking, waardoor Hahn wereldberoemd is geworden, nl. de splijting van de
uraankern (dec. 1938), de bekroning is geweest van tientallen jaren nauwgezet en
weinig spectaculair onderzoek naar de eigenschappen van radioactieve stoffen. Meer
dan 30 jaar heeft Hahn met Lise Meitner samengewerkt; enkele maanden vóór de
ontdekking van de kernsplijting vluchtte Lise Meitner als gedeeltelijk niet-arische
Oostenrijkse naar Zweden, zodat de beslissende publikatie op naam staat van Otto
Hahn en Fritz Strassemann. In een aanhangsel is deze publikatie, samen met nog
twee andere, overgedrukt. Behalve een relaas van zijn wetenschappelijk werk geeft
Hahn een enkele maal ook wat meer persoonlijke herinneringen weer, die treffen
door hun simpele eenvoud.
P. van Breemen
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Literatuur
Beening, Th.J., Het landschap in de Nederlandse letterkunde van de
renaissance. - Centrale Drukkerij N.V., Nijmegen, 1963, 476 pp., geïll.
Over het landschap in de schilder- en tekenkunst bestaan er heel wat meer publicaties
dan over het landschap in de letterkunde. Dit is feitelijk enigszins vreemd. Waarom
heeft men niet vaker dit onderwerp tot object van studie gemaakt? Het landschap is
zeker niet minder door dichters bezongen en door proza-schrijvers verheerlijkt dan
door schilders uitgebeeld. Weliswaar bestaan er fragmentarische studiën over de
landschapsverbeelding bij een of andere dichter; zo heeft men b.v. wel bestudeerd
de betekenis van het landschap voor de kunst en in de literatuur van de romantiek.
Maar het was dan steeds een onderdeel van een algemene studie over het onderwerp.
Beening heeft er nu een dissertatie over geschreven, die zeer belangrijk is. Prof.
Brom heeft eens gezegd, dat een proefschrift geen meesterwerk behoeft te zijn, maar
onze jonge doctor heeft er in ieder geval een voortreffelijk proefstuk van gemaakt.
Hij beperkt zich tot de kunst van de renaissance, en deze beperking was noodzakelijk,
gezien de omvang van zijn stof. Hij begint zijn studie met een interessante
beschouwing over de groots opgezette uitwerking van het thema. Alle dichters, de
grote schrijvers en de dichters van het tweede en derde plan, voorzover deze laatsten
althans waren te achterhalen, worden besproken. Jan van der Noot opent de reeks,
terwijl de sympathieke, misschien te lang onderschatte, Hubert Poot de stoet afsluit.
Lange aanhalingen uit het werk van de kunstenaars maken het volgen van het betoog
gemakkelijk, terwijl dit ook een goede gelegenheid is om met gedichten kennis te
maken, die anders moeilijk te bereiken zijn. Een dergelijke studie zou ook voor
andere perioden van de literatuurgeschiedenis wenselijk zijn. Beening heeft op
uitstekende wijze laten zien hoe men dit boeiend en wetenschappelijk verantwoord
kan doen.
C. de Groot

Belcampo, Luchtspiegelingen. - Kosmos, Amsterdam, 1963, 416 pp., f
5,90.
Onder bovenstaande titel zijn alle verhalen, vroeger verschenen in de bundels:
Verhalen, Nieuwe verhalen, Sprongen in de branding, Liefde's verbijstering en Tussen
hemel en afgrond, in één band tezamen gebracht en voor de prijs van f 5,90 de lezer
aangeboden. Er is blijkbaar grote vraag naar Belcampo's verhalen; getuige wederom
deze uitgave. Men kan Belcampo's verhalen bewonderen of niet, toegegeven zal
moeten worden dat deze auteur over een zeer vlotte pen beschikt; zijn schrijftrant is
een uiterst levendige. Een aanbeveling voor deze veelgelezen schrijver lijkt me wel
overbodig.
Joh. Heesterbeek
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De Bock, Eugeen, Verkenningen in de achttiende eeuw. - De Sikkel,
Antwerpen, 1963, 167 pp., 140 F.
Zonder dadelijk opzienbarende nieuwigheden te onthullen, doorkruist S. de 18e eeuw
met de frisse bedoeling, aan te tonen dat ze cultureel niet zo arm en leeg was als
wordt volgehouden. Tegen het grondige werk van Dr. Smeyers afgemeten, lijkt S.'s
prestatie wel overbodig, al blijft de belangstelling voor het ons onbekende en toch
zo recente verleden altijd gezond. De titel bekent trouwens dat een volledige inventaris
niet langer het werk kan zijn van één man. Jammer nochtans dat compositie en taal
niet altijd vrij blijven van willekeur of fouten.
C. Tindemans

Gronon, Rose, De ballade van dona Maria de Alava. - Boekengilde De
Clauwaert, Leuven, 1963, 241 pp., F 135 (leden F 85).
In de drukkende winter van 1962-1963 denkt de dichterlijk romancière Rose Gronon
aan haar Spaanse zomerreis terug, en schrijft deze ‘ballade...’. Het is geheel
verdichtsel; de Koningen en Infanten Don Jayme, Don Pedro, Don Enrique zijn
nergens thuis te brengen; af en toe duikt het koningshof van de zestiende eeuw even
op. Maria de Mava, de eerste maîtresse van de nu stervende koning, wordt bij hem
geroepen. Maar hij sterft niet; in zijn plaats sterven twee getrouwen die zij de dood
had doen vluchten... Binnen dat brede thema vindt geheel het leven van Maria de
Alava zijn plaats: onmenselijke avonturen, die haar in de dood voeren zonder dat ze
mag sterven; een poging om de dood te beheersen terwijl hij zich niet beheersen laat.
De auteur noemt haar boek ‘een ballade, een liedje, een vertelsel’. In geen enkel
genre hoort het thuis; het is een bezweren van boze dromen en eenzaamheid, een
(niet geheel doorgezette) confrontatie met de dood. Literair onderstelt het een rijke
menselijkheid, een buitengewoon stijlvermogen, een
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overvloedig scheppende verbeelding; voor een breed uitgeschreven roman mist het
de vaste structuur, de scherpe intrige en de nuchtere karakters; als soberder gehouden
novelle ware het een meesterwerk.
Em. Janssen

Greene, Graham, A Sense of Reality. - Heinemann, London, 1963, 140
pp., 15 s.
Van de vier hier bijeengebrachte korte verhalen vertoont A visit to Morin duidelijke
verwantschap met Greene's romans: hij worstelt opnieuw met het probleem van het
geloven, en meent in de distinctie belief-faith de oplossing gevonden te hebben. Zoals
verwacht kan worden is het verhaal prachtig verteld, maar wat betreft het ter hand
genomen probleem mist het overtuigingskracht. Dream of a strange land zouden we
een goed voorbeeld willen noemen van het korte verhaal, precies en zonder franje
en puntig. De twee overige verhalen (Under the garden, en A Discovery in the woods)
doen heel sterk denken aan de kinderverhalen van C.S. Lewis, en bijgevolg aan Alice
in Wonderland. Greene heeft zich altijd geïnteresseerd voor de wereld van het kind,
hetgeen op bizondere wijze tot uiting kwam in zijn drie kinderboeken The little fire
engine, The little horse bus en The little steamroller. Zoekt de oud wordende,
vermoeide schrijver de rust en de vrede in het sprookje?
W. Peters

West, Anthony C., The Ferret Fancier. - Macgibbon and Kee, London,
1963, 256 pp., 21 s.
Anthony West is een getalenteerd schrijver, zoals uit deze roman blijkt. De personen
worden scherp getekend, het decor van het Ierse dorp goed gesuggereerd. Het
ambitieuze thema betreft de geestelijke groei van 'n jongen in de puberteit en de jaren
daarna, maar schr. is te ambitieus geweest. Hij kan het thema in alle diepte en in zijn
vele vertakkingen niet aan, en het gevolg is dat geestelijke groei beperkt gaat worden
tot de sexuele factor in het groeiproces. De roman deed ons menigmaal denken aan
Lady Chatterley's Lover, niet om de inhoud of om de vorm, maar enkel vanwege het
gewonnen proces van enkele jaren terug. Voor West betekent dit dat het licht op
groen is komen te staan, en dat allerlei grove woorden en de vuile praat van pubers
nu zonder risico's hun plaats kunnen vinden in het boek. Het komt de roman
allesbehalve ten goede.
W. Peters

O'Brien, Kate, Presentation Parlour. - Heinemann, London, 1963, 138
pp., 21 s.
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Kate O'Brien, nu een vrouw op jaren, zoals zij zelf zegt, geeft ons schetsjes van vijf
tantes: done con amore, om haar geheugen wat op te frissen en zichzelf wat vertier
te geven. Aan het einde van het boekje meent zij dat niemand tenzij zij zelf iets zal
geven om ‘their short and simple annals’. Waar wij slechts aan toe te voegen hebben:
and how wrong she is! De spreekkamer met de vijf tantes biedt veel meer dan een
ontmoeting met brilliant geschetste karakters; er komen zoveel andere personen in
en uit gelopen, en te zamen met de tantes doen zij ons een stuk Iers gezinsleven
smaken zoals we in geen ander boek, biographie of roman, tegenkwamen. Hierbij
komt dat het mooi geschreven is, zodat het geheel een verkwikkend werkje is
geworden, vol menselijkheid en vol milde wijsheid.
W. Peters

Karl Valentin's gesammelte Werke. - Piper Verlag, München, 19632, 431
pp., DM 14.80.
Hachelijk mag het wel lijken de verzamelde grappigheden van de befaamde
Münchener cabaretier en volkskunstenaar als volwaardige teksten aan te bieden. Met
de overdrijving als werkprincipe en een barokke taaldrift als instrument, heeft hij
echter een unieke verzameling satirisch-sociaal-kritische dialoogjes geschreven,
realistisch opgevat, alle min of meer surrealistisch uitgewerkt. Niet allemaal doen
deze onlogisch-logische onzin-bedrijven het nog, maar het nuttige doordenken van
cliché's en het onderstebovenhalen van maatschappelijke begrippen tonen ook nu
nog hoe wijs deze metafysische clown is geweest. Zo is dan zijn invloed op het
moderne Duitse theater (vooral B. Brecht) gemakkelijk te begrijpen.
C. Tindemans

Stresau, Hermann, Thornton Wilder, 95 pp. - Seyppel, Joachim, T.S.
Elliot, 95 pp. - Colloquium Verlag, Berlin, 1963, DM 5.50.
Prettig uitgegeven en voorbeeldig geredigeerd, brengen deze vlotte monografietjes
(uit de reeks ‘Köpfe des XX. Jahrhunderts’) meer dan vulgarisatie; ze gaan intensief
in op problematiek, levensvisie, toneelwerking, randactiviteit en betekenis voor tijd
en literatuur, terwijl ze daarnaast voldoende loslippige informatie leveren om ook
de vlugge zoeker te boeien.
C. Tindemans
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Barker, Dudley, John Galsworthy. The Man of Principles. - Heinemann,
London, 1963, 240 pp., 30 s.
Deze biografie van de Engelse Nobelprijswinnaar bevat niet veel meer dan een
bijna-geromanceerd defilé van feiten en data. Het is S.'s stelling dat Galsworthy's
sociale gezindheid alleen te danken is aan de liaison met zijn toekomstige vrouw,
waarna hij tot de vertrouwde Victoriaanse milieus terugkeerde. De thematiek wordt
nauwelijks gevolgd of ontleed en ook de dramatische activiteit van de destijds
internationaal gespeelde auteur wordt al te vlug weggewuifd.
C. Tindemans

West, Morris, The Shoes of the Fisherman. - Heinemann, London, 1963,
302 pp., 21 s.
West, Morris, In de schoenen van de visser. - H. Nelissen, Bilthoven, 1963,
330 pp., f 13.90.
We vragen ons na lezing af of men Morris West werkelijk een dienst bewezen heeft
door zijn The Devil's Advocate bovenmate te prijzen, meer vanwege het behandelde
thema, dan vanwege de wijze waarop dit geschiedde. Zijn romans verschijnen nu
regelmatig, met dezelfde goede en dezelfde erg zwakke kanten. Hij weet een boek
te componeren, en hij heeft een goede neus voor wat de lezers zal aanspreken; zijn
keuze is deze keer wel uitzonderlijk gelukkig geweest: de dood van Paus Joannes
met het daarop volgende conclaaf maken de roman actueel. Actueel is het boek ook
omdat sporen van het softenon-proces er in verwerkt zijn, en een der hoofdfiguren
is niemand anders dan Teilhard de Chardin, die hier de naam draagt van Jean
Télémond. De zwakke kanten betreffen op de eerste plaats de personen zelf: het type
verdringt het karakter. Vervolgens heeft Morris een verschrikkelijk slecht oor, en
iedere conversatie roept de ervaring op van de griffel waarmede op een lei wordt
gekrast. Nergens komt dit in deze roman duidelijker tot uiting dan in de onmogelijke
en onverteerbare gesprekken gevoerd tussen de Jezuïeten-generaal en de paleontoloog.
Onechtheid typeert tenslotte ook zowel de methode om een dagboek van de Paus als
schakel te gebruiken bij de compositie van het boek, als inhoud en toon van dit
dagboek. Men vergeet totaal dat het gaat om een dagboek, zo zeer is Morris aan het
woord met zijn ideeën over wat er vandaag aan de Kerk ontbreekt. En dat is wel het
zwakste in dit boek dat toch hoopvol begint. Hij raakt een aantal reële problemen
aan maar verliest zich in eindeloos gepraat en slaagt er niet in, de romanpersonen
een positieve bijdrage tot oplossing te laten geven. Men is aan het einde evenver als
aan het begin.
W. Peters

Wilpert, Gero von, e.a., Lexikon der Weltliteratur. - Kröner-Verlag,
Stuttgart, 1963, 1471 pp., geb. DM. 64.
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Een lexicon der wereldletterkunde uitgeven is een hachelijke onderneming. De wereld
is namelijk niet voor iedereen even groot. Des te aangenamer is dan het contact met
een wetenschappelijke publikatie als deze, die eerlijk poogt supranationaal te zijn.
Dit blijkt zowel uit de selectie der hoofdwoorden en hun behandeling als uit de
titelopgave (in de oorspronkelijke taal) en de literatuur (niet een Duitse, maar een
internationale selectie). Al wordt begrijpelijkerwijze de Duitse letterkunde uitvoerig
behandeld, men is er tot op zeer grote hoogte in geslaagd elk het zijne te geven. Na
de publikatie van zijn uitstekend Sachwörterbuch der Literatur, dat reeds een derde
uitgave kende, was de hoofdredacteur dat als het ware aan zichzelf verplicht. De
ongeveer vijftig medewerkers bieden even soliede garanties. Bij de keuze van de
hoofdwoorden (± 9000) heeft men zich streng gehouden aan de begrippen auteur en
werk zoals die b.v. in het bibliotheekwezen worden opgevat. Geen overzichten van
genre's, themata, nationale letterkunden e.d. Wel komt bij elk artikel een korte
literatuuropgave. Natuurlijk zijn er in zo'n omvangrijk werk detailfouten, of kan men
vitten over grensgevallen. We willen hier slechts even wijzen op een paar typische
fouten, die zelfs in zeer wetenschappelijke werken van onze oosterburen gemeengoed
dreigen te worden. Eens heeft iemand de naam van Mgr. Jozef Cardijn, die als
romanfiguur optreedt in Pêcheur d'hommes, op Maxence van der Meersch geplakt.
Thans schrijven de Duitse literatuurlexica vlijtig van elkaar over dat Van der Meersch
een pseudoniem is van Jozef Cardijn. Hendrik van Veldeke wordt bij de Duitse
letterkunde ingelijfd. Wie de algemene letterkunde bestudeert moet hem plaatsen
waar hij rechtens eerst thuishoort: in de Nederlandse letteren. Noemde hij zichzelf
niet: ‘Heynri[j]ck die van Veldeken was geboren’? Het wordt tijd dat men deze naam
internationaal erkent, zoals men dit thans doet met die van Ludwig van Beethoven.
Ondanks deze aanmerkingen hebben we maar één conclusie: koop dit boek. Het is
een goudmijn.
K. Heireman
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Maxwell, D.E.S., American Fiction. The intellectual background. Routledge & Kegan Paul, London, 1963, 306 pp., 35 s.
Green, Martin, Re-appraisals: some commonsense readings in American
literature. - Hugh Evelyn, London, 1963, 252 pp., 30 s.
De Amerikaanse roman heeft de laatste jaren niet te klagen over gebrek aan
belangstelling van de kant der critici aan deze kant van de Atlantische oceaan. Deze
twee overigens ver uiteenlopende boeken bestrijken beide de ontwikkeling van de
Amerikaanse roman, en illustreren deze door zich op de voornaamste schrijvers te
concentreren: Melville, Twain, Hawthorne, James, Faulkner en enkele anderen. Men
lette echter op de veelzeggende ondertitels van de twee studies: the intellectual
background van het eerste wijst in de richting van een wat zwaarwichtige approach:
fictie is niet op de eerste plaats een story, maar een theorie of een visie die zich een
verhaal koos als uitdrukkingsmiddel. Het resultaat is dan ook wat zwaarwichtig, en
al gauw verdwijnt het verhaal geheel onder de beschouwingen waartoe het de
aanleiding wordt. De schrijver van het tweede boek hanteert het wapen van het
gezonde verstand (common sense), en met dit wapen gaat hij niet zozeer het verhaal
te lijf als wel een bepaalde moderne school van voornamelijk Amerikaanse critici
die teveel geneigd waren en zijn om alles in het verhaal te lezen behalve het verhaalde:
men analyseert, men ontdekt de diepere symboliek, men graaft nog verder en stuit
op de onderliggende mythe, enz. Zeer interessant en leerzaam is een vergelijking
tussen wat de twee auteurs te zeggen hebben over Faulkner, en al even instructief is
het op te merken hoe Maxwell geen woord schrijft over J.D. Salinger, terwijl Green
er anderhalf hoofdstuk aan wijdt. Green's studie, en met name zijn inleidend
hoofdstuk, komt als een frisse bries na het benauwde weer waar veel hedendaagse
Amerikaanse kritiek onwillekeurig aan doet denken. Martin Green is de auteur van
A mirror for Anglo Saxons, reeds vroeger in Streven besproken.
W. Peters

Kunst
Ainaud, Juan, De romaanse schilderkunst. - Meulenhoff, Amsterdam,
1963, 176 pp., geïll.
In Meulenhoffs kunstgeschiedenis verschenen twee nieuwe delen. Juan Ainaud,
directeur van het Catalaans Museum te Barcelona, nam dit deel voor zijn rekening.
Ainaud is een betrouwbare gilds op het terrein van de vroeg-middeleeuwse kunst.
Hij behandelt hier uit de aard der zaak vooral die landen, waar de romaanse kunst
een belangrijke bloei heeft beleefd. Italië, zeer belangrijk ook op dit gebied, opent
de reeks. Hij besteedt veel aandacht ook aan Frankrijk, Engeland, Duitsland,
Oostenrijk, Hongarije, Tsjechoslowakije en Skandinavië. Spanje, met zijn vele
romaanse kerkjes en zijn prachtig museum voor romaanse kunst, te Barcelona, neemt
terecht een bijzondere plaats in. Enkele nuttige opmerkingen worden er ook gemaakt
over de techniek van de romaanse schilderkunst. Het zou voor deze Nederlandse
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editie interessant zijn geweest, als er ook iets gezegd was over de, wel weinige, maar
toch voor ons belangrijke resten uit de Nederlandse romaanse kunst. Het is, ondanks
dit gemis, toch een zeer mooi en belangrijk boek.
C. de Groot

Van der Plas, Michel, Charles Eyck en Jeantes la Ville. - Elsevier,
Amsterdam/Brussel, 1963, 72 pp., geïll.
Een oud-missionaris uit Afrika, de Nederlandse pater Suasso de Lima de Prado, werd
pastoor in Frankrijk. Zijn kerk was een zeer oud gebouw, een z.g. vestingkerk, met
een rijk historisch verleden, maar een zeer arm stoffelijk heden. Vervallen, vuil, voor
allerlei doeleinden misbruikt, besloot de pastoor het eerst eens goed schoon te maken
en enigszins te herstellen. Een aantal Hilversumse scholieren hielpen hem daarbij.
Maar toen het kerkje schoon en heel was, wilde de pastoor er ook iets moois van
maken. Hij vond Charles Eyck bereid, de vele vierkante meters muur te beschilderen
en het kerkje te beglazen. Het werd tenslotte een prachtig geheel. De bekwame
kunstenaar heeft zijn visie aangepast aan de romaanse stijl van het kerkgebouw. Het
merkwaardig bouwwerk heeft hem blijkbaar sterk geïnspireerd, want in dit heerlijke
boek zien wij in een reeks prachtige foto's het resultaat van Eycks werk. Het is
ontroerend mooi geworden en bezit vaak een aangrijpende schoonheid. Charles Eycks
groot kunstenaarschap en markante, mannelijke vroomheid hebben hier een oud en
interessant monument voor een religieuze gemeenschap van eenvoudige mensen
weer tot leven gewekt.
C. de Groot
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Ackere, J. van, Schubert en de romantiek. - De Garve, Antwerpen, 1963,
ing. F 32.
Voor een ruime lezerskring bestemd, heeft dit boek weinig pretentie. De auteur wil
vooral binnendringen in de eigen sfeer van Schuberts werken, vooral zijn ‘Lieder’.
In grote lijnen wordt Schuberts leven geschetst en daarin worden dan telkens de
composities levensecht en concreet gesitueerd.
R.S.

Gradenwitz, Peter, Wege zur Musik der Gegenwart. - (Urban Bücher).
W. Kohlhammer, Stuttgart (import. Meulenhoff & Co., Amsterdam),
1963, 213 pp., f 4,10.
In de serie wetenschappelijke Urban Bücher verscheen van de hand van de Israëlische
musicoloog Peter Gradenwitz een diepgaande beschouwing over de huidige stand
der hedendaagse muziek. De schrijver gaat uit van de constatering, dat wij ons
momenteel in een cultuurcrisis bevinden. Wat de muziek betreft kent de historie
meer van zulke keerpunten, momenten, waarop de tijdgeest ingrijpende veranderingen
onderging: de Ars Nova (ongeveer 1300), de renaissance (rond het jaar 1600), de
muziek van Beethoven (1800) en de vernieuwingen van bijv. Stravinsky en Schönberg
(omstreeks 1910). Via een bespreking van de achtergronden, die deze crises
veroorzaakten en een uitvoerige belichting van de hoogtepunten op het terrein der
kamermuziek tussen 1900 en 1950, weet de schrijver de lezer geleidelijk actief te
interesseren voor de muziek uit het tijdvak na de tweede wereldoorlog. Het
zogenaamde probleem, dat de moderne muziek zou moeten zijn, verschijnt hier als
een noodzakelijke uiting van de denkende en scheppende geest, die de hedendaagse
maatschappij bezielt. Een overstelpend aantal feiten, waaronder namen van
componisten, stromingen in de laatste ontwikkelingsfase van de muziek en bijv.
uitlatingen van bekende componisten wijzen op een enorme belezenheid van de
schrijver, die niet alleen muzikaal, maar ook algemeen cultureel zeer goed beslagen
ten ijs komt; juist zijn vergelijkingen met parallelle ontwikkelingen in de schilderkunst
en de literatuur, waarbij uitspraken van grote schrijvers een authentieke zeggingskracht
bezitten, geven het boek een zeer ruime basis. Aparte facetten van de moderne muziek,
zoals bijv. het constructieve en het improvisatorische element erin, doen ons
Gradenwitz waarderen als een boeiend en origineel schrijver. Het pleit voor zijn
nuchterheid, dat hij interesse weet te kweken voor de eigentijdse muziek, zonder
zich te laten verleiden tot een waarde-oordeel, dat aan een latere generatie blijft
voorbehouden. Het boek, dat voor de oppervlakkige lezer waarschijnlijk het effect
heeft, dat hij door de bomen het bos niet meer kan zien, zij aanbevolen aan iedereen
die belangstelling heeft voor de zo snele ontwikkeling, die de muziek de laatste jaren
doormaakt.
Fons Schellekens
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Toneel
Piscator, Erwin, Das politische Theater. - Rowohlt, Reinbek bei Hamburg,
1963, 255 pp., en 36 pp. Kunstdruck, DM 12.80.
Een welkome herdruk van het theaterdagboek dat S. reeds in 1929 publiceerde. In
een afwisselend nuchtere en pathetische stijl, doorkruist met persstemmen uit de
jaren 20, beschrijft S. zijn evolutie tot communistisch regisseur, die in zijn techniek
(film, geluidsband, rolband) het moderne theater (wellicht) blijvend heeft beïnvloed.
Niet toegevend aan gelijkhebberij, met zin voor eigen tekorten, met overtuiging
opkomend voor de juistheid van zijn houding, biedt het boek thans zowel een tijdsecho
als een terugblik. De serie historische foto's maakt het geheel bovendien waardevol
als document.
C. Tindemans

Krull, Edith, Wolfgang Langhoff, 1962, 79 pp.
Gaipa, Ettore, Giorgio Strehler. Henschelverlag, Berlin(-Ost), 1963, 82
pp., DM 4.50.
De kronkelende carrière van de Oostduitse theaterleider en -regisseur W. Langhoff
(zie Streven, nov. 1963) wordt hier in socialiserende teksten, gecompleteerd met een
beeldstory, waardig beschreven, al blijven de meest recente moeilijkheden die hij
heeft gekend weg. De illustratie is fraai.
De Italiaanse auteur die zijn landgenoot Strehler behandelt en zijn boeiende opgang
verhaalt, heeft meer zin voor theater en cultuur als onafhankelijke symptomen, al
dringen ook de partijtermen door. Waarom over deze Italiaan in Oost-Duitsland
wordt gepubliceerd, hangt samen met diens beroemde Brecht-ensceneringen.
C. Tindemans
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Strelka, Joseph, Brecht. Horvath. Dürrenmatt. Wege und Abwege des
modernen Dramas. - Forum Verlag, Wien, 1962, 176 pp., DM 8.50.
In drie grondige essays plus een synthese tracht S. die auteurs naderbij te komen die
naar zijn opvatting het moderne Duitstalige drama het best vertegenwoordigen. In
nauwkeurige detaillering van inhoud en vorm, typologie en karakterbouw, opzet en
resultaat ontdekt hij gemeenschappelijke en individuele trekken, maar uiteindelijk
wijst hij hen toch alle drie aan als zoekers naar een overgangsvorm tussen naturalisme
en abstractie. Aanbevolen om de ernst en de degelijkheid van methode en resultaat.
C. Tindemans

Decroux, Etienne, Paroles sur le mime. - Gallimard, Paris, 1963, (Collection
‘Pratique du Théâtre’), 200 pp., NF 17.50.
Omdat D. blijft weigeren zijn invloedrijke theorieën over waarde en methode van
de pantomime op papier te zetten, heeft de uitgever alles bijeengelezen wat hij sedert
1931, toevallig of in opdracht, in kleinere bijdragen heeft neergeschreven. Vader
Decroux heeft een wezenlijke nieuwigheid gedoceerd aan vele buitenlanders die
thans over de hele wereld werken in zijn geest, door van het realistische nabootsen
volkomen over te schakelen naar de abstracte mime, waarachter een filosofische
houding schuilgaat. In maxime-stijl neergegooid, zet D. niet zijn ideeën uiteen (hij
onderstelt die veeleer als reeds vooraf bekend) maar badineert hij deels profetisch,
deels uit de hoogte, deels verachtelijk voor de nog niet bekeerde onverlaat, en bij
elke woordkrul kan je de lichaamsbeweging indenken. Zo weerspiegelt deze bundel
meer de psychologie van een modern renegaat die zich in de ‘pure’ expressie wil
terugtrekken, dan de methodische scholing in een nieuwe discipline.
C. Tindemans

Knights, L.C., Drama and Society in the Age of Jonson. - Chatto and
Windus, London, 19624, 347 pp., 21 s.
Zowat de helft van dit boek wordt besteed aan een voldoende grondig overzicht van
de economische en sociale toestanden in Engeland tijdens de eerste jaren der 17e
eeuw. Na de ontwikkeling van de kapitalistische onderneming en het langzame
verdwijnen van het gildewezen, de opkomst van speculatie en beurs, de overgangen
van pachter naar loonwerker en van burger naar geldmagnaat, past S. deze begrippen
in de thematiek van het toneel uit die tijd. Hoe belangrijk deze seminarieoefeningen
als nieuwe discipline ook uitvallen (sedert de eerste uitgave van dit boek in 1931 is
het een soort van sociologische mode geworden), na de indrukwekkende inleiding
doen de resultaten wat bleekjes aan. Oorzaak hiervan is wel dat S. te selectief is
opgetreden bij het bepalen van welke auteurs hij zou onderzoeken. Zo kan hij bij
Jonson, Dekker, Heywood, Middleton en Massinger wel individuele reflexen op de
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tijdgeest aanwijzen, maar ergens toch blijven deze bevindingen te dun om de
omvangrijke titel te verantwoorden.
C. Tindemans

Bradbrook, M.C., The Rise of the Common Player. A Study of Actor and
Society in Shakespeare's England. - Chatto and Windus, London, 1962,
320 pp., 30 s.
In deze combinatie van sociale en toneelgeschiedenis heeft S. een onthutsend groot
aantal historische getuigenissen nagegaan die samenhangen met de dramatische
activiteit, de professionele zowel als de dilettantische, tijdens de regeringsperiode
van Elisabeth I. Het is S's stelling dat precies de toneel-dolle figuur van deze koningin
verantwoordelijk is geweest voor het rijzende sociale statuut van de toneelspeler.
Had zij zich afgekeerd, dan waren velen van ons thans bekende namen (aan wie ze
bijzondere kapittels wijdt, b.v. R. Tarlton, R. Wilson, E. Alleyn) nooit in staat geweest
aan het beroep een verse aantrekkingskracht te geven die zich over heel Europa heeft
uitgewerkt. S. stelt 1576 (opening van het Shoreditch Theatre in London door J.
Burbage) voorop als de beslissende datum, toen de spelers van kroon- of adeldienaars
spelers van het Volk werden en zelfstandig carrière konden maken. Meteen was de
grote periode van het acteurstheater een feit.
C. Tindemans

Das moderne englische Drama. Interpretationen. Hrsg. H. Oppel. - Erich
Schmidt Verlag, Berlin, 1963, 380 pp., DM 28.
Langs literairkritische interpretaties van individuele toneelstukken uit de Britse
dramatiek, van O. Wilde tot A. Wesker, wil deze bundel essays een overzichtelijk
beeld samenstellen van de theaterliteraire ontwikkeling in Engeland. De jonge critici
(van de anglistensectie aan de Universiteit te Marburg) beperken zich niet tot
thematische analyse maar brengen tevens de compositie, invloed en beïnvloeding,
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thematologie, onthaal en repertoriumgeschiedenis binnen de behandeling, terwijl
altijd aan de karakters de grootste ruimte voorbehouden blijft. Na O. Wilde komen
die auteurs aan bod die een vast bestanddeel van het Europese theater zijn geworden
(J.M. Synge, W.B. Yeats, G.B. Shaw, S. O'Casey, met een klein slippertje naar J.
Galsworthy), om via het tussenoorlogse versdrama (W.H. Auden/C. Isherwood) het
naoorlogse poëtische toneel (T.S. Eliot, C. Fry en - heel negatief - D. Thomas) te
bereiken. Van de nieuwkomers krijgen enkel J. Osborne en A. Wesker een kans.
Deze instructieve en stimulerende leidraad wordt prachtig afgesloten met een selectie
uit de wetenschappelijke bibliografie.
C. Tindemans

O'Casey, Sean, Autobiographies I-II. - Macmillan ond Co., London, 1963,
666/665 pp., elk 12/6.
De zes delen waarin S. totnogtoe op zijn lange leven terugblikt, zijn hier in twee
handige boekjes gebundeld. De eerste drie delen beschrijven zijn geboortestreek
Ierland waarin de protestantse pauperszoon opgroeit met een oogziekte, een
uiteenvallende familie, vrijheidskreten en een onlesbare dorst naar kennis en
ontwikkeling. In de derde persoon geschreven, wisselt S. biografische informatie af
met polemische vitaliteit en poëtisch spleen. In de laatste drie delen verhaalt hij zijn
debuut als toneelauteur, de moeilijkheden met het Abbey Theatre, zijn ontmoetingen
met Yeats, Lady Gregory, Shaw en de Ierse poetae minores, zijn onthaal op het
toneel, zijn gezinsleven, zijn antiklerikale rationalisme en zijn communistische
sympathieën. Niet vrij van herhalingen, combattief tegenover zijn critici, maar altijd
levendig en obsederend-creatief, vormen deze documenten een onmisbare achtergrond
bij zijn toneeloeuvre.
C. Tindemans

Varia
Rosier, I., Herkerstening in ontkerstening. - Pax, Den Haag, 1963, 55 pp.,
f 2,40.
In dit boekje vat de schrijver van ‘Ik zocht God's afwezigheid’ systematisch de
gedachten samen welke uit zijn ervaring met de europese arbeiderswereld resulteerden.
Wat vooral belangrijk hierin is, is de kritische reflectie op het begrip ‘ontkerstening’
waartoe hij de lezer uitdaagt. Hij maakt duidelijk dat dit woord al te gemakkelijk
gebruikt wordt om hedendaagse godsdienstige krisisverschijnselen aan te duiden en
hij poogt door de schijn heen te stoten die tot oppervlakkige beschouwingen leidt.
Maar voert hij ons nu tot een dieper verstaan? Blijft ook hij niet hangen in allerlei
beschouwingen die de toets met name van de sociologische kritiek niet kunnen
verstaan. In elk geval mist men in de gedachtengang van de schrijver node de feeling
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voor de sociale dimensie der godsdienstige verschijnselen. Maar misschien dat dit
de eenzijdigheid is waarop de psycholoog nu eenmaal recht heeft.
H. Hoefnagels

Churchills Memoires over de tweede Wereldoorlog. Deel II: Ons schoonste
uur. 1. Frankrijks val; 2. Engelands eenzame positie. Deel III: De grote
alliantie. 1. Duitsland dringt op naar het oosten; 2. Amerika in de oorlog.
Deel IV: De keer der fortuin. 1. De Japanse stormloop; 2. Afrika
teruggewonnen. Deel V: De grote omsingeling. 1. De As gebroken; 2. Van
Teheran tot Rome. Deel VI: Triomf en tragedie. 1. Het tij der victorie; 2.
Het ijzeren gordijn. - Elsevier-pockets A82-A91, Elsevier,
Amsterdam-Brussel, 1963, pp., 635-3859.
Dadelijk na de eerste twee banden zijn ook de overige tien banden van Churchills
Memoires verschenen en nu ligt dit reuzenwerk in twaalf prettige pocket-banden
voor ons. Men heeft gezegd dat men, om rechtstreeks contact met de geschiedenis
te hebben, de Memoires van de beroemde mannen moet lezen. Dit is in hoge mate
waar voor dit grootse werk. Wij erkennen, in bewondering te staan voor de knappe
compositie van dit werk, voor de meeslepende stijl, de vaart in het gehele oeuvre.
Wanneer men zich eenmaal aan het lezen heeft gezet, kan men moeilijk ermee
ophouden. Churchill heeft zeker het meest verdienste aan de overwinning van de
vrije, democratische natiën op de drie fascistische staten. Hij beschikte over een
uitgebreide, preciese, ook geheime documentatie bij het schrijven van dit boek, en
heeft er ruim gebruik van gemaakt, terwijl tal van kaarten en platen de tekst
verduidelijken. Telkens en telkens weer citeert hij letterlijk belangrijke stukken, wat
de betrouwbaarheid van de informatie zeer ten goede komt. Natuurlijk verdedigt hij
overal en altijd zijn eigen beleid, en men moet niet zweren bij alles wat Churchill
schrijft. Zo kunnen wij nog min of meer begrijpen dat hij op 4 juni 1940 in het
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Britse parlement harde woorden sprak over de capitulatie van de Belgische Koning
Leopold III, ofschoon hij beter wist; maar wij kunnen hem moeilijk vergeven dat hij
deze harde, onrechtvaardige taal zonder rechtzetting publiceerde, toen België in volle
koningskwestie was. Ook over de Polen heeft hij woorden die niet zijn goed te praten.
Maar met dit voorbehoud, eigen aan alle Memoires, kunnen wij dit meesterwerk in
de geschiedschrijving alleen maar van harte aanbevelen.
M. Dierickx

Winkler Prins, Het Boek van het Jaar, uitgave 1963. Al wat zich heeft
voorgedaan in 1962. - Amsterdam, Elsevier, 384 pp.
Een boek als dit houdt de redaktie van een Encyclopedie bijeen en vergemakkelijkt
zo een heruitgave. Aan het publiek wordt ook een dienst bewezen, het kan de
winteravonden korten met een terugblik op het jongst verleden. Van 1962 heugen
ons bv. de strenge winter die ons met zijn records en gevolgen wordt teruggebracht;
en de Cuba-crisis, waarover men de brieven van Chroejstsjow en Kennedy leest. Het
meest verraste mij de (korrekte?) mededeling, dat Brussel het afgelopen jaar liefst
vijfhonderdmaal zoveel vreemdelingenovernachtingen telde als Amsterdam: 1277
miljoen tegen 2139 duizend! - De mooie illustraties verdienen bijzondere lof.
Cl. Beukers

Catholiques devant l'Europe. - Ed. du CEP., Brussel, 1963, 194 pp., ing.
F 105.
In de zomer van 1962 organiseerde de internationale federatie der katholieke mannen
in Keulen haar eerste Europese ontmoeting, waaraan afgevaardigden uit 13 landen
deelnamen. Het thema was: christelijke vernieuwing en wereldverantwoordelijkheid
van Europa. De hier gebundelde referaten belichten vooreerst het veranderend Europa
met artikelen van P. Ulrich (de politieke eenmaking), J. Otero Navascues
(wetenschappelijke samenwerking), A. van Houtte (culturele realisaties) en van G.
Lucrezio-Monticelli (de intern-europese migraties). Een tweede deel behandelt de
verhouding Kerk en Europa in de opstellen van G. Hoyois (Europa en de pausen),
P. Brachin (de Pax Christi-beweging), P. Van den Ende (het socio-religieus onderzoek)
en een nota over het Office Catholique d'Information sur les Problèmes Européens
te Straatsburg. In een laatste afdeling wordt de roeping van Europa tegenover de
wereld getekend door Mgr. P. Adenauer (Europa en Mater et Magistra), H. Rollet
(europees laïcaat en wereldsolidariteit), F. Houtart (veranderend Latijns-Amerika)
en tenslotte P. Fierens (Europa en de vervolgde Kerk). De besluiten van het congres
verdienen vooral door opvoeders en verantwoordelijken van organisaties overwogen
te worden: voor de jonge landen is Europa's houding en de houding der christenen
immers nog steeds éénzelfde begrip.
J. Kerkhofs
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McKenzie, Robert, British Political Parties. - Mercury Books, London,
1963, 694 pp., 21 s.
Nu de verkiezingsstrijd in Engeland niet lang meer op zich laat wachten, is deze
studie van de twee grote partijen bizonder opportuun. Het is een heruitgave van een
in 1954 verschenen werk met toevoeging van een uitgebreid hoofdstuk over de
lotgevallen van beide partijen sinds 1955. Sch. geeft een overvloed aan informatie
met betrekking tot de geschiedenis, de structuur en de politiek van de twee
groeperingen, terwijl speciale aandacht wordt geschonken aan de machtsverdeling
binnen iedere partij. Het geheel heeft de allure van een klassiek werk over dit
onderwerp. De liberale partij brengt het in deze studie, niettegenstaande enkele
recente verkiezingssuccessen, niet verder dan een appendix. Gezien omvang, inhoud
en uitvoering van deze paperback is de prijs laag te noemen.
W. Peters

Heading, J., Mathematical methods in science and engineering. - Edward
Arnold, London, 1963, X + 628 pp., geb. 50 s.
Dit lijvige boek bedoelt een wiskundeomnibus te zijn voor eerste- en
tweede-jaars-studenten aan universiteiten en hogescholen, die de wiskunde als
hulpwetenschap nodig hebben. Behandeld worden: de (klassieke) algebra, de
analytische meetkunde van het platte vlak en de ruimte, de differentiaal- en
integraal-rekening, gewone en partiële differentiaal-vergelijkingen, mechanica en
statistiek. De schrijver, die lange tijd als ‘senior lecturer’ werkzaam was aan het West
Ham College of Technology te Londen, en thans een gelijke functie bekleedt bij de
University of Southampton, heeft zich bij het samenstellen van het boek laten leiden
door de stof die behandeld wordt aan de Universiteit van Londen. Blijkens het
voorwoord wordt van de gebruikers van het boek een zekere voorkennis veronder-
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steld van de differentiaal- en integraal-rekening, de algebra, de analytische meetkunde
en de trigonometrie, ofschoon zoals de schrijver zegt, vele van de belangrijkste
resultaten in het boek kort worden afgeleid. De lectuur van het voorwoord doet het
vermoeden ontstaan, dat de theorie er stiefmoederlijk bedeeld van af zal komen en
dit vermoeden wordt bij lezing van het boek bevestigd. Van enige strengheid bij de
behandeling van de theorie is geen sprake. De schrijver doet geen poging om de
wiskundige begrippen exact te formuleren. Zelfs bij het limietbegrip, waarop toch
de hele analyse gefundeerd is, worden definities achterwege gelaten. De schrijver
tracht zich te verontschuldigen met op te merken dat een strenge en correcte
behandeling van limietoperaties te moeilijk zou zijn voor hen die zich niet in de
wiskunde specialiseren, iets wat recensent niet met hem eens is. Een redelijke mate
van strengheid is mogelijk en noodzakelijk. Zonder wiskundige strengheid verliest
men alle gevoel van zekerheid en komt hiervoor in de plaats een vaag gevoel voor
wat ‘mag’ en ‘niet mag’. Dergelijke vage gevoelens worden door de schrijver
aangekweekt met nietszeggende uitspraken als: ‘Infinity is introduced as a process
and not as a number’ (p. 52). Het zou echter onbillijk en onjuist zijn om op grond
van de bovengenoemde bezwaren het boek als onbruikbaar te verwerpen. Integendeel.
Het leeuwenaandeel van het boek wordt namelijk gevormd door voorbeelden, die
de schrijver overvloedig tussen de tekst geplaatst heeft en die op een zeer duidelijke
en uitvoerige wijze zijn uitgewerkt. Hier toont de schrijver zich op zijn best. Een
waardevol gedeelte van het boek is ook de rijke en zeer gevarieerde verzameling van
vraagstukken ter oefening, alle voorzien van antwoorden. Vele van deze vraagstukken
zijn afkomstig van universitaire examens. Door deze vraagstukkencollectie is het
boek een goudmijn voor iedere student die met wiskunde te maken heeft en zich een
behoorlijke mate van rekentechniek eigen wil maken. Tot slot nog enkele
opmerkingen. Bij de behandeling van extrema ontbreekt de multiplicatorenmethode
van Lagrange, die toch in het prospectus van het ‘Imperial College of Science and
Technology’ van de Londense Universiteit als onderdeel van de collegestof genoemd
wordt. Bij het berekenen van primitieve functies is niet altijd de kortste methode
gevolgd. Zo kan op p. 358 bij example 1 met voordeel de subsitutie x2 = t gebruikt
worden en op p. 366 bij ex. 23 de substitutie x = 1/t. Merkwaardig is ook dat geen
gebruik wordt gemaakt van de gamma- en bètafuncties, hoewel dit op verschillende
plaatsen vereenvoudiging zou hebben betekend (zie b.v. p. 376 en 377). Samenvattend:
Een boek, waaruit de student uitstekend kan leren hoe hij de wiskundige
routine-vraagstukken moet aanpakken en oplossen, maar dat hem slechts een uiterst
oppervlakkig inzicht geeft in de theorie.
J.H.J. Almering

Champdor, Albert, Le Mont Sinaï et le Monastère de Sainte Catherine
(Collection: Les Hauts Lieux de l'Histoire, 16). - A. Guillot, Paris, 1963,
112 pp., 59 pl., 8 ill., 1 k., geb. NF. 48.
Een met zorg uitgegeven album, met vooraf 50 blz. inleiding (schr. is een kenner
van de geschiedenis van het christelijke Oosten): situering van het Sinaïgebeuren in
het geheel van de Uittocht van de Israëlieten, geschiedenis en betekenis van het S.
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Catherinaklooster in de loop der eeuwen. Hierop volgen een zestigtal platen:
buitenopnamen, opnamen van gravures en ikonen (waarvan twee in kleuren), interieurs
uit het Sinaï-klooster (een aantal van deze platen is ons reeds uit vroegere publikaties
bekend). Het geheel getuigt van degelijkheid en smaakvolle presentatie. Alleen de
prijs lijkt nogal hoog.
J.-M. Tison

Kirche in Not. X: Religion und Kommunismus. - Ostpriesterhilfe,
Koenigstein, 1963, 152 pp., DM. 4.90.
Bij de interessante lezingen op het 12e congres ‘Kirche im Not’, die hier zijn
samengebundeld, vinden we theoretische uiteenzettingen over de verhouding van de
Kerk tot het communisme, maar ook mededelingen over de concrete toestand van
de christenen in de gebieden onder communistisch regiem. Deze tiende aflevering
bevat ook een alfabetisch register van de auteurs en onderwerpen der gehele reeks.
R.S.

Littérature et théologie pauliniennes (Recherches Bibliques). - Desclée de
Brouwer, Brugge, 1963, 240 pp., ing. F. 160.
De voordrachten van de XIe Leuvense Bijbeldagen (1959) zijn in dit verzamelwerk
uitgegeven. Tal van problemen i.v.m. Paulus worden er behandeld: overzicht van de
hedendaagse interpretatie
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(B. Rigaux), authenticiteitskwesties (L. Cerfaux), literaire (H. Riesenfeld) of meer
uitgesproken theologische studies (L.A. Rood, W.C. van Unnik, H. Schlier, J.
Coppens, S. Lyonnet, J. Havet), zelfs suggesties op het gebied van de didactiek (H.
van den Bussche). Aanbevolen aan wie niet terugschrikt voor een soms technische,
steeds verrijkende benadering van de Boodschap van Paulus.
J.-M. Tison

De nieuwe W.P. Vijfde deel: Schl-Zijzw - Elsevier, Amsterdam/Brussel,
1963, 852 pp., f 35,-.
Met dit vijfde deel is de nieuwe W.P. voltooid (de prijs voor het gehele werk is f
190, -). Ook dit deel is goed verzorgd en biedt de kans om veel zaken er in na te
slaan. Van vogels en vissen tot sociale kwesties, men kan er elementaire informatie
over vinden. Een anecdotische opmerking: Tokio blijkt nog niet zo vertrouwd te zijn,
dat van deze wereldstad ook een plattegrond is opgenomen. Dit komt vermoedelijk
wel na de Olympische spelen.
R.S.

Phaidon Kunstkalender 1964 (mit 27 Farbtafeln), Kiepenheuer & Witsch,
Köln, D.M. 8.80.
Vanwege het artistiek belang van deze kalender willen wij er, hoewel laat, toch nog
de aandacht op vestigen. Van mexicaanse primitieve kunst tot een Georde Braque
en een Oskar Kokoschka vindt men voortreffelijke reprodukties.
R.S.

Brunin, Lucienne, Geschiedenis van het kostuum. - De
Standaard-boekhandel, Antwerpen-Amsterdam, 1963, 364 pp., zeer rijk
geïll., geb. F. 275.
Dit interessante boek bestaat uit 104 bladzijden met 685 gekleurde afbeeldingen van
klederdrachten vanaf de Egyptenaren in het tweede millennium vóór Christus tot op
onze dagen, gevolgd door 80 bladzijden met 846 zwart-wit-tekeningen van kledij en
sieraden vanaf de voorhistorie tot op heden; zelfs de kledij van Chinezen, Japanners,
Indiërs, Roodhuiden en Eskimo's is niet vergeten. Het tweede deel van het boek bevat
een overzichtelijk exposé van de kleding in 120 bladzijden, waarop een beknopt
derde deel volgt over de klederdrachten buiten Europa, dit laatste vooral met nog tal
van platen opgeluisterd. Een ‘Verklaring van de weefsels’, een register en een korte
bibliografie besluiten het werk. De illustraties werden meestal overgenomen uit een
Deens werk, maar de tekst werd geschreven door Lucienne Brunin, lerares in de
kunstgeschiedenis en in de geschiedenis van de klederdracht. Het is een mooi, prettig
boek geworden met tal van interessante beschouwingen en reprodukties, een boek
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dat menige lezer zal bekoren, en voor de leerkrachten van het secundair en vooral
van het technisch onderwijs nagenoeg onmisbaar is.
M. Dierickx

Vierzehn Mutmassungen über das Fernsehen. Hrsg. A.R. Katz. - Deutscher
Taschenbuch Verlag, München, 1963, Nr. 190, 139 pp., DM. 2.50.
14 referaten over tv-problemen, inhoud van een zevenwekendiscussie te München,
handelen over dramaturgie, ontspanning, publiek, muziek, kritiek en esthetica van
het wel druk verspreide maar nog nagenoeg onbekende medium. Toekomstvisioenen
wisselen af met genadeloze executies, scherpschuttersjournalistiek met filosofische
seminarieoefeningen. Jammer dat alleen de referaten (o.m. van H. Schweikart, A.
Andersch, T.W. Adorno, H.H. Stückenschmidt, E. Kogon) en niet ook de discussies
gepubliceerd worden.
C. Tindemans

Pockets
Palladium-serie
Watts, Alan, Zen-boedhisme. - Van Loghum Slaterus, Arnhem, 1963, 169
pp., f 8,90.
Zen-boedhisme is een ‘weg tot bevrijding’, tot bevrijding uit het gepieker en de
benepenheid van het ik. Als zodanig kan het met zijn technieken van ademhaling en
zitten misschien ook aan getourmenteerde westerlingen tot hulp zijn, maar dan
gegeven door de authentieke meesters en niet uit de studie van boeken. Zelfs dit
mooie boek van Alan Watts zal hiertoe niet dienstig zijn, hoeveel bewondering ik
ook heb voor deze amerikaanse geleerde, die, als een moedige cowboy deze
overlastige denkstof bij de horens heeft gevat, onder de knie heeft gekregen en er in
de rodeo der geesteswetenschappen lustig op rondrijdt. Zen-boedhisme is dus geen
bevrijding uit het specifieke religieuze probleem, uit dat waar de heilige Thomas
Aquinas van jongsaf mee rondliep: ‘Wat is God?’, en waaruit wij bevrijd zijn
geworden door de openbaring
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van de Heilige Drievuldigheid. Maar misschien is de mensheid zich van deze vraag
niet eerder bewust geworden voordat zij besefte dat de verschijning van Jesus Christus
tevens daar het antwoord van inhield.
Cl. Beukers

Lissner, I, Raadselachtige culturen. - Van Loghum Slaterus, Arnhem,
1963, 292 pp., f 9,90.
‘Dit boek geeft meer dan een geschiedenis van archeologische ontdekkingen. De
auteur beschrijft niet alleen objectief vergane culturen, maar hij beziet ze als het ware
vanuit zijn cultuur-belijdenis’ (Tekst op de flap van het boek). Nu dat doet Ceram
ook en het lijkt mij onmiskenbaar dat schrijver en uitgever erop uit zijn, het
verkoopsucces van Ceram te herhalen. Het is hun gegund, maar de Palladium-serie
komt mij voor zo'n doel te voornaam voor en Lissner lijkt me niet thuis te horen in
het gezelschap van James en Alan Watts.
Cl. Beukers

Wagenvoort, H./Groningen, B.A. van, De letterkunde der Klassieken.
m.m.v. W.E.J. Kuiper †, F. Muller †, F. Sassen, A. Sizoo †, K. Sprey, J.H.
Waszink. - Van Loghum Slaterus, Arnhem, 1963, 348 pp., f 9.90.
Op de omslag leest men: ‘Het programma van de Palladium Paperbacks omvat:
herdrukken van eigen “classics”, boeken die door hun kwaliteit tot cultuurbezit van
ons land geworden zijn...’ De letterkunde der klassieken verscheen al eerder als
onderdeel van De Haan's Algemene Literatuurgeschiedenis. Het is een zeer
betrouwbaar werk, prettig leesbaar en van goede indices voorzien. Het dient zich
aan als geschreven ‘onder redactie van de professoren Wagen voort en Van
Groningen’. In feite hebben zij van de veertien hoofdstukken er zelf negen geschreven.
Verder zijn in de hoofdstukken die de poëtische genres behandelen een aantal
vertalingen ingelast, waarvan het merendeel niet in staat is de moderne lezer die
gevoel heeft voor poëzie te boeien. Zo draagt dit boek ondanks voortreffelijke
eigenschappen toch nog te zeer de signatuur van de 19e eeuw. En dat is juist voor
de klassieken bijzonder jammer.
L. Lorié

Aula-boeken. - Het Spectrum, Utrecht, 1963, f 2,50.
POWER, Eileen, Het dagelijks leven in de middeleeuwen. - Een zeer vermakelijk
en gemakkelijk leesbaar beeld van leven en verhoudingen in de middeleeuwen.
Doordat schr. de dingen vertelt vaak zonder verdere uitleg, kan een oningewijde
gemakkelijk op een dwaalspoor gebracht worden. Als sfeeraanduiding is dit werkje
bizonder aantrekkelijk.
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SILK, L.S., De revolutie van de research. Vlot geschreven boek over de betekenis
van het wetenschappelijk en toegepast onderzoek voor de sociale en economische
vooruitgang.
R.S.

Améry, J. Het Moderne Westen. Culturele Ontwikkeling na 1945. Het
Specturm, Utrecht, Antwerpen, 1963.
- Een goede van veel belezenheid en opmerkingsgave getuigende analyse van de
culturele ontwikkeling van de inter-occidentale wereld, geplaatst tegen de achtergrond
van de politieke en economische toestanden. Schr. laat zich niet verleiden tot
apodictische uitspraken, formuleert zeer voorzichtig en is er zich voortdurend van
bewust zich niet te moeten wagen aan toekomstvoorspellingen. De belichting van
de Duitse moeilijkheden na dertien jaren cultuurdodend Hitler-regime is zeer
instructief. Zo ook de bladzijden over de ontwikkeling der uniforme beschaving
beheerst door de Westelijke grootindustrie, waardoor wel een eenheid ontstond, maar
zonder duidelijk geestelijk fundament. Hij wijst ook op de goede zijden van deze
massa-cultuur; het verdwijnen van de élite-cultuur is volgens hem een winst;
voorzover zij nog bestaat - in de exacte wetenschappen signaleert hij dit bestaan acht hij haar een gevaar. Schr. blijft mogelijkheden zien voor de interoccidentale
verbruikscultuur, al zal zij noodzakelijkerwijze invloed ondergaan van de ontwikkeling
in de Sovjet Unie - waar hij een zich afwenden ziet van de starre structuurvormen
van de autoritaire staat - en van de Afro-Aziatische wereld. Een alleszins
lezenswaardig boekje in een redelijke vertaling.
J. Oomes

Prisma-boeken. - Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen.
CARACCIOLA, Rudolf. Mijn leven als coureur. - Onopgesmukt en boeiend vertelt
een van de grote coureurs uit de dertiger jaren van zijn leven en zijn carrière. Men
krijgt een inzicht in het harde bedrijf van de auto-racesport.
SPIESS, Jan, Spionage in Escondido. - Een zeer gevoelig geschreven
spionageverhaal, gesitueerd in schrijfsters geboortestreek.
GRIBBLE, Leonard, Al is de misdaad nog zo snel... - Een bundel van twaalf
misdaadverhalen, die door schijnbaar on-

Streven. Jaargang 17

511
beduidende aanwijzingen tot opheldering werden gebracht.
ROCHE, Mazo de la, De Whiteoaks van Jalna. - Weer een deeltje vertaald uit
de zestien delen tellende serie familiegeschiedenis.
R.S.
RIESS, Curt, Joseph Goebbels. - Goedgeschreven biographie van deze geniale
aartsleugenaar, minister van propaganda van Adolf Hitler.

Snelleman, Dr. W., Zo leer je duits. Luurs, J.O., Zo leer je spaans.
Met deze nieuwste reeks Prisma's zal de uitgeefster menigeen een plezier doen,
aangezien men zo gemakkelijk deze boekjes mee kan nemen in tram of trein of in
wachtkamers en ondertussen beetje bij beetje leren of repeteren. Overigens is een
taal leren helemaal zonder leiding, zoals ook gesuggereerd wordt, altijd een beetje
griezelig.
R.S.

Doornik, Dr. N.G.M. van, Het katholiek geloof in hedendaagse gestalte.
Een bewerking en aanpassing van ‘Het geloof van de katholiek’ en de ‘Triptiek’
zoals Schr. zelf zegt. In zo'n kort bestek een indruk te geven van een gestalte, is een
zware opgave. De moeilijkheid van dit boekje lijkt me, dat het wel alle hoofdzaken
aanraakt en dus waardevolle informaties geeft, maar dat uit dit alles nog de ‘gestalte’,
de levenssfeer niet voldoende naar voren treedt. Voor hen die een aantal dingen
willen weten, waardevol, en beslist op de hoogte van de tijd, maar als getuigenis
misschien iets te rationeel.
G.J. Adriaansen

Phoenix-pocket
Baaren, Th. van, Mensen tussen Nijl en Zon: de godsdienst van het oude
Egypte. - W. de Haan, Zeist, f 3,50.
De boeken van Van Baaren zijn tot nu toe vertrouwenwekkend en goed leesbaar.
Ook deze pocket: uit wat ik erin las over ‘Sacraal Koningschap’ en ‘de Dood bij de
Egyptenaren’ blijkt bekendheid met recente litteratuur en een persoonlijke, nuchtere
verwerking ervan.
Cl. Beukers
Salamanders. Querido, Amsterdam, 1963. Herdrukken:
PHILIPS, Marianne, Henri van de overkant, 252 pp.
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SCHAIK-WILLING, Jeanne van, Uitstel van executie, 224 pp.
JONG, A.M. de, De rijkaard / De dood van de patriarch, 157 pp.

Doolaard, A. den, De grote verwildering. Reuzensalamander, 221 pp.
Andreus, Hans, Valentijn, 189 pp.
In het leesseizoen tegen Sinterklaas laat de uitgeverij een aantal vlinders los, erop
uitgerust om met vernieuwde pocket-vleugeltjes lentelijk neer te strijken onder de
leeslamp van liefst een groot publiek. Dappere beestjes, vooral die uit vooroorlogse
cocons, toen er nog geen gevaar bestond voor verblinding door de beeldbuis. De vier
eerstgenoemde beleefden hun eerste druk resp. in 1936, '31, '26 en weer '36, terwijl
Valentijn nog maar drie jaar oud is. Vooral oudere lezers zullen in de boeken van de
romancières dierbare oude bekenden hervinden achter het moderne uiterlijk. Het
nobel begrip voor de menselijke staat, verwoord in een minder directe, maar
fijnzinniger schrijftrant dan vandaag gebruikelijk, rechtvaardigt een nieuwe herdruk
ten volle. De twee vertellingen van A.M. de Jong dateren niet alleen letterlijk het
sterkst. ‘Wat wisten eigenlijk de verwende mensen uit de stad ervan?’ vraagt de
beginzin van het eerste verhaal n.a.v. een dorpskermis. Den Doolaards bekende boek
over de beklimming van de Mont Blanc door Jacques Balmat zal ook in zijn zevende
druk ongetwijfeld en terecht vele gespannen lezers vinden. Hans Andreus rijgt enkele
Valentijnsdagen en -nachten aaneen in wat wil zijn ‘een licht boek’ over een lui
dichter, een Leidsepleins Pallieter, met als geslaagde achtergrond een schilderachtige
clan herkenbaar vermomde poëten. Een wel grappig boekje, wel oppervlakkig ook;
men moet ervoor oppassen de prozaïst Andreus harder te vallen naarmate men de
gelijknamige dichter meer bewondert.
F. van Tartwijk

Brakman, Willem, Een winterreis, 148 pp. - De opstandeling, 225 pp., f
8,90. - Querido, Amsterdam, 1963.
In 1961 maakte de arts Brakman zijn entree in de literatuur: de 38-jarige debutant
kreeg door de kritiek, verrast door de volwassenheid van zijn schrijfkunst, meteen
een plaats op de eerste rang toegewezen. Zijn debuut, Een winterreis, werd een jaar
later bekroond en blijkt weer een jaar later aan zijn eerste herdruk toe. Twee jaar na
dat late begin presenteert Brakman zijn vierde boek, De opstandeling. De stof van
deze roman verrast niet door nieuwheid: een driehoeksverhouding. Nieuwer hierbij
is, dat de tophoek zoveel graden op zijn boog blijkt te hebben, dat de basishoeken
niet
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meer ruimte overblijft dan nodig is om de figuur te redden. De arts Stein verlaat de
praktijk van zijn verveelde Achterhoekse huwelijk voor een avontuur met een
ongetrouwde steedse vrouw. Er is de bekende reis naar Parijs voor nodig om hem
de ontoereikendheid van het vluchtige ideaal aan den lijve te laten ondervinden. Aan
de opstandeling blijkt ook langs déze zijde geen ontsnapping mogelijk uit zijn
introverte bovenhoek. Brakman, die met Vestdijk meer gemeen heeft dan het
artsdiploma en een grote produktiviteit, hanteert met ironisch gemak lier en lancet
bij zijn literaire operatie. Daardoor gecharmeerd, raakt de lezer toch niet waarlijk
betrokken bij de diepgaande analyse van het conflict in de hoofdfiguur; topzwaar als
die is, neigt de op zijn beurt opstandige lezer tot het plaatsen van de meeste sympathie
in de minst bedeelde hoeken.
F. van Tartwijk

Faro, Isaac, De rokkenjagers. - Querido, Amsterdam, 1963, 234 pp.
Ietwat geforceerd evenals zijn titel is dit hele boek. Het komt in feite aan op maar
één jager op maar één rok; het dubbele meervoud waarop het titelwoord speelt, is
een gewilde dubbelzinnigheid. Ook in opzet is het boek dubbelzijdig: het houdt het
midden tussen een speurdersroman en een kleurige milieuschildering. De vraag is,
of compositorisch de deugd wel in dit midden ligt, want de auteur wil tegelijk twee
kanten uit, zowel gezellig breeduit vertellen als een nauwsluitend spannend slot
opzetten. Deze komische thriller wordt daardoor wel komisch, maar niet om van te
rillen.
F. van Tartwijk

Steinbeck, John, Aan een onbekende God. - Querido, Amsterdam, 1963.
Wie Steinbeck niet in het origineel kan lezen, zal geboeid worden door dit verhaal,
een van zijn geliefde thema's: de magische verbondenheid tussen mens en land, een
magie die sterker is dan de wil van de mens.
R.S.

Toorn, Willem van, De toeschouwers. - Querido, Amsterdam, 1963, 178
pp.,
Een jong onderwijzer zit de laatste maanden van zijn eerste betrekking uit in een
Drents dorp, waarvan hij de permanente bewoners gevangen ziet in de uitzichtloosheid
van hun dompig bestaan. Doordat hij op vertrekken staat, is hij de toeschouwer in
de tweede macht tussen de andere toeschouwers, de dorpsbewoners, die slechts
toekijken terwijl op het dorpstoneel zich het drama voltrekt van mevr. Braakmans
zelfmoord. Iedereen is zozeer geblinddoekt door het eigen lot, dat niemand meer dan
oog heeft voor het lot van een ander. Iedereen laat iedereen aan zijn lot over, is de
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‘toornige’ moraal van de toeschouwers. Door het dorpsleven-en-dood te bezien met
de blik van de jonge onderwijzer, die na de begrafenis zijn koffers pakt, de blijvenden
aan hun verder lot overlatend, plaatste Van Toorn zijn eerste roman in een perspectief
dat de dorpskom te buitengaat. Of in de engte van het gehucht voor de lezer een
wereld zichtbaar wordt, is afhankelijk van de vraag of hij de zienswijze van de
vertrekkende toeschouwer op de blijvende toeschouwers als dwingend ervaart; het
antwoord op die vraag staat nog te bezien, omdat de gezichtshoek wat eng (angry)
blijft. De toeschouwers is een evenwichtig gebouwde, alweer traditionele moderne
roman.
F. van Tartwijk

Robinson, John A.T., Eerlijk voor God. - W. Ten Have, Amsterdam
(Carillon-reeks 27), 1963, 160 pp., f 1,95.
De inleiding op deze vertaling noemt dit boekje ‘pastoraal en uitdagend als altijd,
maar niet altijd even uitgebalanceerd’. Het is eigenlijk niet zo belangrijk, of schr.
gelijk heeft of niet, maar of hij ons een vraag voorgelegd heeft, die we moeten
beantwoorden. In die geest gaan de besprekingen in Nederland en in die zin zouden
wij de lezing ervan aan hen die aan hun christendom in deze tijd een vraag te stellen
hebben, willen aanbevelen. Men zie het artikel ‘God in ons midden’ over dit boek
in Streven XVII, 3, december 1963.
R.S.

Müller, Dr. Alexander, Gij zult een zegen zijn. Hoofdtrekken van een
religieus humanisme. - Servire, Den Haag (Servirepocket), 1963, f 2,90.
Deze leerling van Adler schrijft veel van de huidige sociale en belevingsmoeilijkheden
toe aan foutieve grondslagen in de vorige eeuw. Na zijn analyse geeft hij zijn eigen
ideeën die samengevat kunnen worden in de zin uit zijn slotwoord: ‘Waarachtig
godsdienstig en een wezenlijke humanist is hij die God bedoelt, doordat hij de mens
dient’. Al doet zijn stijl vaak wat erg rechtlijnig aan, zijn gedachten vormen een
belangrijke bijdrage in een kwestie die - zie de Robinson-gedachtenwisseling - velen
beroert.
G.J. Adriaansen
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Boeken ingezonden bij de redactie
Bespreking naar mogelijkheid
ACHTEN, G., Om te redden wat verloren was. - De Vroente, Kasterlee, 1963,
215 pp., Fr. 95.
ACHTERBERG, G., Verzamelde gedichten. - Em. Querido, Amsterdam, 1963,
999 pp., f 29.50.
ADHEMAR, Jean, Meesters der Prentkunst in de 18de eeuw. - W. Gaade,
Den Haag, 1963, 225 pp., f 19.50.
ANCIAUX, P., Het ambt in de Kerk (Kernen en facetten, 1). - Lannoo, Tielt,
1963, 80 pp., Fr. 45.
AUBERT, R., Problemen van de kristelijke eenheid. - Patmos, Antwerpen,
1963, 111 pp., Fr. 48.
Aula Boeken. Prof. Dr. R. KWANT, Sociale filosofie. C. Wright MILLS, De
sociologische visie. W. EMERY, Het oudste Egypte. - Mens en Computer.
- Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1963.
BAKLANOV, G., De doden schamen zich niet. - H. Nelissen, Bilthoven, 1963,
147 pp., f 4.90.
BARON, R., Etudes sur Hugues de Saint-Victor. - Desclée de Brouwer,
Brugge, 1963, 276 pp., Fr. 210.
BARS, H., Introduction à la foi. - Beauchesne, Paris, 1963, 200 pp., NF. 9.
BEA, Aug. Kard., De eenheid van de christenen. - Brand,
Hilversum-Antwerpen, 1963, 171 pp., Fr. 145, f 8.90.
BENEDETTI, Lucia, Maria Isabel. - H. Nelissen, Bilthoven, 1963, 304 pp., f
10.90.
BERGER, Alexander, Kruis achter prikkeldraad. - J.J. Romen & Zn.,
Roermond, 1963, 239 pp., f 6.90.
BERTRANGS, A., Christus wist het wel. - Beyaert, Brugge, 1963, 142 pp.,
Fr. 55.
BOUTSEN, G., De vier China's. - De Vroente, Kasterlee, 1963, 287 pp., 16
pl., ing. Fr. 110, geb. Fr. 135.
BRODRICK, J., Robert Bellarmin l'humaniste et le saint. - Desclée de
Brouwer, Brugge, 1963, 352 pp., Fr. 345.
BUSSCHE, H. van den, De godsdienstige boodschap van de oergeschiedenis.
3e dr. - Lannoo, Tielt, 1963, 64 pp., Fr. 40.
Bijbel over.... Serie nr. 19 en 20. Dr. A. HULSBOSCH O.S.A., Bekering.
André GROS, Levenswandel. - J.J. Romen & Zn., Roermond, 1963, f 2.90 per
deel.
Christelijk perspectief. Serie. Prof. Dr. H. DOYEWEERD, Verkenningen.
Prof. Dr. Ir. van RIESSEN, Mens en werk. Prof. Dr. K.J. POPMA,
Wijsbegeerte en anthropologie. Prof. Dr. S.U. ZUIDEMA, Konfrontatie met
Karl Barth. - Buyten en Schipperheyn, Amsterdam, 1963, f 4.30, f 7.80 en f
5.30.
Christen en de vrede (De). - Paul Brand, Hilversum, 1963, 106 pp., f 4.90.
COETZEE, A., De hedendaagse afrikaanse letterkunde. Panorama. - Desclée
de Brouwer, Brugge, 1963, 126 pp., Fr. 48.

Streven. Jaargang 17

CONGAR, Y., Evangelie en beschaving. I: Naar een evangelisch
priesterschap. - Patmos, Antwerpen, 1963, 168 pp., Fr. 95.
CORBON, J., L'expérience chrétienne dans la Bible. - Desclée de Brouwer,
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[1964, nummer 6]
Plaats en taak van de leek
M.J. Granpre Moliere
IN deze beschouwing zal gesproken worden over de rechtvaardigheid, over de
eerbiedigheid die een hogere rechtvaardigheid is, en over de Liefde die, als hoogste
rechtvaardigheid, alle welwillendheid en welmenendheid bekroont. Vooral zal
aandacht worden gevraagd voor de eerbiedigheid, en voor de vorm waarin deze
minnelijke toekenning haar uitdrukking vindt, en daarmee tevens haar voltooiing.
Uit zulke uitwendige daden van eerbiedigheid is namelijk een vorm van eerbetoon
gegroeid, een vorm waarin wezenlijk de menselijke beschaving bestaat. De beschaving
op haar beurt opent de mens een blik op de waardigheid van zijn natuur. We kunnen
haar als een profane liturgie beschouwen. Uit de behoefte evenwel de eerste Vader
in dit werk van hoge rechtvaardigheid te betrekken, Hem in zijn goedheid voor ons,
als het ware, te leren ‘zien’, is tevens de heilige eredienst geboren, het ‘Opus Dei’,
dat men met reden de beschaving van de Kerk zou mogen noemen.
Nu zijn deze beide vormen van eerbetoon, de beschaving en de eigenlijke liturgie,
dus die van de burger in de samenleving en die van de gelovige in de Kerk, meer en
meer eigen wegen gegaan; doch het spreekt vanzelf dat ze elkander steeds moeten
dragen, bevruchten en richten, hoewel elk op een eigen wijze. Zonder elkander kunnen
ze niet bestaan: ‘geen liturgie zonder beschaving’, schreef Guardini, en Pieper vult
aan door op de gemeenschappelijke oorsprong der woorden te wijzen: ‘Alle Kultur
ist aus dem Kult’.
Maar de wegen voerden allengs uiteen. En van uiteengang kwam het tot ontbinding,
en daarmee tot vertraging van de dingen die de eeuwigheid betreffen, en, juist
daartegenover, tot stroomversnelling in de werken van de tijd. Nu wordt het met
schrik ervaren: zo kan het niet doorgaan. Het kind van deze eeuw voelt aan een
inwendige gespletenheid, voelt met iedere ademtocht, dat de grens is bereikt, en dat
op hem, op ieder van ons, op man, vrouw en kind, op priester en leek, de taak rust
wat gescheiden is weer tot eenheid terug te roepen. Het schijnt de grote opgave te
zijn aan deze eeuw.
Dit is dus het thema. In de volgende bladzijden zal er een weinig dieper op worden
ingegaan.
***
Alles wat de wereld te bieden heeft staat ons, zonen en dochters van de twintigste
eeuw, in overvloed, zo niet in overdaad, ter beschikking.
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En toch ontbreekt er iets: het is de onderlinge orde. Dit is niet gering, want het huis
is meer dan de stenen. Het is zelfs het voornaamste. Zonder orde kan geen vrede
zijn: geen vrede in de harten, niet in de gezinnen, noch onder de burgers, niet tussen
de opeenvolgende geslachten; geen rust kan er zijn in de bedrijven noch onder de
volkeren; met deze orde eindelijk staat of valt de vrede met de Hemel boven ons,
met de Kerk - waarover het Concilie vergadert - en met de aarde onder onze voeten:
dat is de inwoning in de wereld - het brandende probleem voor onze denkers en
kunstenaars - in engere zin de menswaardige huisvesting, het probleem waarover
bestuurders en bouwmeesters zich voortdurend het hoofd breken.
Het zou voor de hand liggen mij als vakman tot het laatste te bepalen, te meer
omdat aan het vraagstuk van woon- en stadsruimte een zekere prioriteit toekomt waarop hier overigens niet zal worden ingegaan. Maar dit staat niet op zichzelf: de
eerste Kunstenaar heeft alle verschijnselen als één alomvattend kunstwerk gewild,
en vanaf het ogenblik waarop men gaat zien dat al deze vragen verband houden met
het orde-beginsel en dat geen enkel probleem in zichzelf oplosbaar is - vanaf dat
ogenblik laten de kwesties van meer algemene aard ons niet meer met rust.
We gaan ons dan verdiepen in vraagstukken die feitelijk onze bevoegdheid te
boven gaan; we willen op de voet volgen wat de concilievaders zullen formuleren
over de Kerk en de Hiërarchie, en vooral over de stand van de leek, van de christen
in maatschappij en samenleving. Wat zal, vragen we ons af, het Concilie gaan zeggen
over de bouwmeesterlijke taak van de mens in onze kosmos?
De bouwwereld, een wereld van de primair scheppende mens, heeft in onze dagen
haar zetel te delen met sociologen, met economen en statistici, met politici, met
fabrikanten en zakenlieden, en verder voor de uitvoering met de vrije-tijd-besteders
in zover hen gelegenheid tot enige arbeid overblijft, en voor wat de uitrusting betreft
met de geduchte ‘angry young men’, die nog niet aan de opbouw van een nieuwe
orde toe zijn. Laat ik het scherp mogen stellen. Dit is dan het bonte gezelschap
waarmee wij onze zetel moeten delen en waarmee de Opperbouwmeester het tot
voltooiing van zijn schepping voorlopig heeft te doen. De mannen die krachtens hun
ambt tot deze taak geroepen zijn, voelen zich een weinig beklemd. Daarom richten
we de blik naar boven en wachten wat de bouwmeesters van de kerkvergadering ons
zullen leren over de taak van de christen-leek.
Laten we eerlijk zijn: helemaal gerust zijn we er niet over. We krijgen
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wel veel te horen: we worden in elk geval tot het ‘kerkvolk’ gerekend en we vernemen
dat het charisma niet aan onze deur voorbij gaat; we horen ook dat we in de
apostolische opdracht aan de Kerk hebben te delen en dat we (daarnaast?) een
‘binnenwereldlijke’ taak hebben te vervullen (vergeef me deze oorverdovende term)
en men houdt ons voor dat deze opgave zich in onze dagen zo heeft uitgebreid en zo
belangrijk is geworden, en vooral dat ze zo nieuw is, dat de kerkelijke overheid zich
daarbij toch wel zal hebben aan te passen; en zelfs vernemen we dat wij niet alleen
mededragers zijn van het ongerepte geloof, maar dat de leken op enkele momenten
van de kerkgeschiedenis de zuiverheid van het geloof hebben gered.
Dit is nogal veel. Alleen, ik mis het verband. Het hangt, om het weer maar in alle
oprechtheid te zeggen, als droog zand aan elkaar. In datgene wat we over de staat
van de leek te horen krijgen zie ik weer eenzelfde leemte als hiervoor voor het hele
bestel werd gesignaleerd: het gemis aan een onverwrikbare en onweerlegbare orde.
Om hier althans enig houvast te krijgen zal het goed zijn in de vraagstelling zelf
de rangorde in acht te nemen en dus eerst te zoeken naar de Hiërarchie, naar de heilige
orde die God in zijn Kerk heeft gewild. Van deze orde, en van geen andere, moet de
stand van de leek in de Kerk afhangen, en daarmee tevens zijn taak in deze roerige
wereld.
Het was tot voor kort de gewoonte zich bij dergelijke essentiële vragen tot Sint
Thomas te wenden. Maar Thomas is uit de gratie. Bovendien had Thomas eenzelfde
gewoonte, namelijk te vragen wat de oude schrijvers over zulke problemen hadden
gezegd. En wat dit onderwerp betreft verwijst hij - zoals te verwachten was - naar
Dionysius. Dionysius echter werd, nadat hij als pseudo-areopagiet ontmaskerd heette,
verlaten en vergeten. Thomas en al zijn voorgangers, die nog meenden dat Dionysius
de leerling van Paulus was, hadden zich dus vergist.
Ik zou nu wel in 't midden willen laten wie zich meer vergisten, Thomas en al zijn
voorgangers, die in hem zagen wie hij (vermoedelijk) niet was, namelijk de areopagiet,
of wij die niet in hem gezien hebben wie hij wèl was, namelijk een leermeester in
de Kerk. Maar het geval wil, dat Dionysius over dit onderwerp, over de Hiërarchie,
een ruimere opvatting had dan men gewoon is ons voor te houden. Het worde mij
dus vergeven dat ik hem hier voor een ogenblik uit de vergetelheid opwek.
Dionysius begint met de vraag naar het doel. ‘Het doel van de Hiërarchie’, zegt
deze geheimzinnige auteur, ‘is aan de schepselen zoveel als mogelijk is de gelijkenis
met God mee te delen en de vereniging
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met Hem te bewerken’1). Hij onderscheidt dan de Hiërarchie van de Engelen en die
van de mensen. Een onderscheid van een Hiërarchie van de priesters en een
niet-hiërarchie van de gelovigen maakt hij niet. Integendeel, hij legt er de nadruk op
dat de leken evenzeer tot deze heilige orde behoren; want, zegt Dionysius, deze strekt
zich uit zover het geschapen verstand door God wordt verlicht. Letterlijk: ‘Wanneer...
de hiërarchieke orde aan de een geeft gezuiverd te worden, aan de ander om te
zuiveren, aan de een verlicht te worden, aan de ander te verlichten, aan de een
vervolmaakt te worden, aan de ander dit te bewerken, dan zal ook ieder God nabootsen
op de wijze die overeenstemt met zijn eigen staat’2).
Waarom wordt dit hier vermeld? Waarom zou men aan het begrip Hiërarchie niet
een engere betekenis toekennen, zó dat de leek erbuiten valt? Aan de waarheid wordt
niet te kort gedaan. De Kerk immers kan men ook verschillend definiëren, b.v. als
de schaapsstal van de roomskatholieken, maar óók als de gemeenschap van alle
christenen, en nog anders als de band van allen die deel hebben aan de ondeelbare
Geest. Dat verandert niet aan de werkelijke verhoudingen; het verandert slechts aan
de grens die wijzelf wensen te trekken. Het gaat dus om een voorkeur. En nu kan
men een voorkeur hebben om de ‘heiligen’ die geen priesterwijding ontvingen, buiten
te sluiten en daarmee alle gelovige niet-katholieken en alle vrome vrouwen. En men
kan vele argumenten daarvoor in de weegschaal leggen tegenover alle pastorale en
oecumenische tendenzen die hier in het spel zijn. Daarover valt te twisten. Maar er
is één overweging die me de zijde doet kiezen van de onttroonde Dionysius, één
beweegreden, omdat die een antwoord schijnt te geven op de hartekreet van deze
eeuw.
Ik bedoel natuurlijk de roepstem om de orde. Elke Hiërarchie, leert Dionysius en men kan het zeggen van iedere orde - omvat een drievoud, naar een verwijderde
gelijkenis met de heilige ‘Thearchie’. Ze omvat een hoogste macht, een middelste
en een laagste macht3). Waar slechts twee termen voorkomen, of enkel gelijkwaardige
grootheden, is geen sprake meer van orde, en zeker niet van een Hiërarchie. Wanneer
men dus spreekt van ‘de priester en de leek’, of van de ‘geestelijke en de tijdelijke
orde’, gaat het wel over twee realiteiten, maar los van elkaar; zonder inwendig
verband. En waar gelijkenis is maar geen orde, daar is een breuk.

1) La hiérarchie céleste. 165A. Zie Oeuvres complètes du Pseudo-Denys. M. de Gandillac,
Aubier, Paris, 1943.
2) id. 165C.
3) id. 257C.
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Nu kan men zulk een breuk verdoezelen. Men kan sussen. Men kan noodverbanden
leggen. Maar dan zal men aan het geheel tekort doen, en daarmee ook aan de drie
facetten afzonderlijk. Allereerst aan de Kerk zelf. En daarna vooral aan de laagste
term van de orde: aan de arbeidende maatschappij. Men gaat dan wel een mystieke
verheffing geven aan de arbeid en aan de ‘techniek’; de intellectuelen gaan zich wel
storten in het arbeids-proces; en de priesters gaan wel werken in de fabrieken. En dit
mag op een bepaald ogenblik ook heldhaftig en Godgevallig zijn. Als niemand zich
maar voorstelt dat daarmee de zo noodzakelijke ‘revolutie naar de orde’ (Maritain)
wordt verkregen. De gescheidenheid tussen de geestelijke en de tijdelijke orde blijft:
de afstand tussen clerus en gelovigen blijft; Marx, de profeet van allen die
vervreemdden van Kerk en beschaving, zal de leiding blijven nemen, en steeds meer
gelovigen zullen ook in hem gaan geloven. Want als het aanschijn van de aarde splijt,
splijt ook het mensenhart. En deze gespletenheid zal dan moeten duren zolang de
verwildering die uit de scheiding van Kerk en wereld is voortgekomen, niet in haar
oorsprong wordt doorzien en in haar kern wordt aangevat.
De oude volkswijsheid zegt dat alle goede dingen bestaan in drieën. Want alle
bevatten een zekere gelijkenis, al is het maar een spoor, van de heilige Drievuldigheid.
Er zijn drie maal drie rangen van Engelen; er zijn ook drie rangen van mensen welbeschouwd zijn het er weer drie maal drie. Met een indeling van ambtsdragers
en gehoorzame leken is men er nog niet. Want, nog eens, een tweevoud kan geen
orde geven. Dionysius is daarop, wat de familie der mensen betreft, niet verder
ingegaan. Maar Tauler, die hierop commentaar gegeven heeft, deed het wel. Hij
maakte het onderscheid van de ‘uitwendige mens’, de ‘verstandsmens’ en van de
‘inwendige mens’. Wij zouden nu zeggen: de maatschappij van de arbeid, de
samenleving van de dragers der beschaving, en de Kerk met de geestelijkheid, priesters
en religieuzen, ofwel van de producerende, van de beschavende en van de heiligende
mens4).
Het is een drieledigheid die voor de hand ligt en die zich dagelijks aan ons voordoet.
Bij voorbeeld in de werkplaats, de academie en in het seminarie. Ze
vertegenwoordigen de drie vormen van actie: van de arbeid, van het scheppen en
van de aanbidding. Het zijn drie lichamen: de eerste tot onderhouding van het leven,
de tweede tot vernieuwing van het aanschijn der aarde, de derde tot voleinding van
de Kerk. Deze acties behoren tot ieders plicht, doch niet tot ieders stand:

4) id., zie noot p. 223.
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ieder heeft een eigen stand in de gemeenschap. Maar eerst tezamen vormen ze een
orde, een vruchtbare eenheid. Als de arbeid niet werd verheven en gekroond door
het vormgevende en normerende werken van bestuurders, denkers, geleerden en,
wellicht vooral, van de kunstenaars, zou het leven van allen tot een ‘Pensum zum
Arbeiten’ worden (term van Schopenhauer). En de beschaving, die de eigen taak van
deze vormgevers is, van mannen en vrouwen uit leidinggevende kringen, zou op
haar beurt verworden tot ‘lauweren om de eigen slapen’ (Kloos), wanneer ze niet
werd opgeheven en geobjectiveerd in de liturgie van de Kerk. Want de wortel van
de beschaving is de eerbied, en deze is ook de vorm van de liturgie.
Immers, laat ik het zeggen en herhalen, alle facetten van Gods wereldplan hangen
samen. Geen enkele geschapen orde sluit in zichzelf. De volkomen arbeid is reeds
kunst en deelt al in de beschaving. En de volkomen, dat is de uitgekristalliseerde
beschaving is al liturgie. De top van een orde reikt in een hogere, zegt Thomas weer
Dionysius na. Elke orde moet dus door degene die erboven ligt worden ‘verlost’, dat
is: bevrijd uit haar beperking: de beschaving dus door ‘de sociale vorm van de
godsdienst’ (Dom Guéranger), en de arbeid door de vormkracht in de ‘cultuur’, dat
is: door de beschaving. Wie van de hoogste orde rechtstreeks tot de laagste wil gaan,
wie dus de arbeid onmiddellijk zoekt te verlossen vanuit de Kerk, - hij kan een held
zijn en de Liefde kan hem drijven -, maar hij kan niet verwachten aan de arbeid de
vrede te schenken en een nieuw aanzien aan de Kerk. Wel moet hij vrezen dat door
zijn ijver de beschaving nog meer verweest. En zonder beschaving zullen de
arbeidsvrede en de godsvrede niet in de wereld kunnen terugkeren. Eerst wanneer
de drie staten en de drie vormen van gemeenschap als één geheel worden erkend is
er de basis voor de orde, voor die orde die van de aarde uitgaat en reikt tot hoog in
de Hemel.
Het is de hiërarchieke orde. Vandaar mijn wens om het, ondanks alle goede
bedoelingen en hartverwarmende initiatieven nog steeds bestaande ijzeren gordijn
rondom de priesterschap te zien opgaan, en daartoe de leken - alvast bij definitie welkom te heten in de Hiërarchie. Zeker niet om af te dingen op het sacrament van
het priesterschap, maar om het in volle luister te doen uitstralen. Want hoe groter
een orde is, des te hoger is de top.
Er komen dan nieuwe vragen op. Het is nu wel de taak van de leek om door te geven
wat hij van de Kerk ontvangt. Dit wordt ons steeds voorgehouden. Maar wat wil hij
eigenlijk doen in de Hiërarchie? Door
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dit ‘eenrichtingverkeer’ - om het dan maar meer duidelijk dan eerbiedig te zeggen is zijn deelname aan deze hoge organisatie, liever: aan dit hoge organisme, nog niet
gerechtvaardigd. Een orgaan heeft een eigen functie in het lichaam, en van een
deelnemer wordt een eigen deelname verlangd. Kort en goed: wat draagt de leek zelf
bij?
Nu leg ik de geschriften van Dionysius terzijde en neem een modern geschrift ter
hand: Het menselijk lichaam van prof. dr. J.H. van den Berg. Deze psychiater vestigt
daarin de aandacht op een merkwaardige coincidentie die hij ontdekt heeft: namelijk
het gelijktijdig verschijnen van twee boeken over het menselijk hart. Ze zijn beide
uit de eerste helft van de zeventiende eeuw. Het ene is van de heilige Johannes Eudes,
het andere van de Engelse medicus Harvey. ‘Geen syncronisme in de geschiedenis’,
schrijft van den Berg, ‘is zonder betekenis: is dit er een, dan zal men bezwaarlijk een
ander vinden, dat zoveel stof tot denken geeft’.
Van Eudes neem ik de volgende aanhaling over: ‘En disant Ex toto corde meo, il
faut entendre cela du Coeur de Jésus, de celui de la Sainte Vierge, et de tous les
coeurs des Anges et des Saints du ciel et de la terre, lesquels tous ensemble ne sont
qu'un seul coeur.... et ce coeur est notre coeur....’5). Wat is nu het eigene van het hart?
Dat het alles ontvangt óm het te geven en alles geeft óm het te ontvangen. Het is
deze beurtzang die alle edelmoedige harten maakt tot één hart.
En nu Harvey. Op hetzelfde ogenblik schreef deze Engelse geneesheer over de
bloedstroom die van het hart uitgaat en die weer - dat was zijn grote ontdekking tot het hart terugkeert. Voor ons spreekt dat al vanzelf, maar destijds was de gehele
geleerde wereld - met uitzondering van Descartes - er ontdaan en verontwaardigd
over. Ziehier dus twee grote geesten die gelijktijdig eenzelfde gedachte, maar op
geheel verschillend terrein en onafhankelijk van elkaar, in het licht stellen: de een
sprak over wat Plato ‘de omlopen van de ziel’ heeft genoemd, de ander gewaagde
van de circulatie door het lichaam.
Zou het nu niet de tijd zijn, vraag ik me af, om, na meer dan drie eeuwen, aan deze
gedachte van het uit- en invloeien verder uitbreiding te geven door deze toe te passen
op het organisme van onze Kerk? De omstandigheden schijnen gunstig: weer staat
een materiële omloop in het middelpunt: de uitwisseling van de produktiegoederen
over de hele wereld. Anderzijds zijn vanuit alle windstreken de Vaders van onze
Kerk bijeen tot uitwisseling van de vruchten van de Geest. Ik vraag me dus af of dit
niet het moment kan zijn voor een uitspraak hierover, voor

5) Het menselijk lichaam. 2e druk, 1961, Callenbach, p. 73.
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een duidelijke uitspraak dat de eenmakende stroom des Geestes van de Kerk uitgaat
óm, na door het hart der mensen en door het hart der aarde te zijn gegaan, weer tot
haar terug te keren, uitvloeiende uit het Hart en uit de Geest van God, om te oogsten
wat in mensenharten is opgekomen en door mensenhanden is gesticht, zó dat elk
orgaan in maatschappij en samenleving en elke persoon op de plaats die hij daarin
bekleedt, gezien wordt als meewerkend aan de opbouw van het grote lichaam, van
de Kerk, die naar een woord van de heilige Epiphamius, ‘het begin aller dingen is’,
en die er ook eenmaal de voltooiing van zal zijn.
‘Alles wat van God voortkomt is geordend’ en dus gericht op één doel. Vanaf het
ogenblik nu waarop we als één vraagstuk en één beweging gaan zien wat zich destijds
door gelijktijdigheid heeft aangekondigd en zich nu - nog onafhankelijk van elkaar
- gelijktijdig aan het voltrekken is: èn de nieuwe impuls in arbeid, natuurwetenschap
en techniek èn een nieuwe vleugelslag van de Geest, - vanaf dit gezegende ogenblik
zal een nieuw tijdperk voor ons opengaan. In deze verheffende omgang tussen hemel
en aarde hebben alle mensen en alle dingen die hen omringen hun aandeel. De
Schepper is noch verstrooid noch in zichzelf gedeeld. Alles telt. En Hij heeft door
de komst in de wereld deze orde allerminst verstoord. Het onmetelijke geschenk van
de bovennatuurlijke godsdienst heeft de natuurlijke religie, de liturgie van samenleving
en Kerk, niet aangetast. Het moet wel zijn bedoeling zijn dat deze beschaving geen
schade lijdt, maar wordt gezuiverd en veredeld. In steeds inniger samenwerking.
Mag ik dan, als symbool van deze nieuwe eenheid aan dit nieuwe tijdperk een
naam geven: het tijdperk van de leek in de Hiërarchie?
Dit was dus een poging antwoord te geven op de vraag wat de leek eigenlijk in de
Hiërarchie te doen heeft. Het antwoord is: zichzelf zoeken, zichzelf vinden en zichzelf
geven, tot opbouw van de Kerk. Maar nieuwe vragen komen op: hoe kon de leek in
de afgelopen eeuwen dan zo vervreemden van de Kerk en van zichzelf? En waardoor
vermag hij zich heden te verheffen en zich, soms wat heel hoog, te paard zetten?
Een algemeen antwoord is eenvoudig: omwille van het teken van Jonas, dat zich
altijd weer hernieuwen moet. Alle verval kan slechts zin hebben in betrekking tot
het doel: wegzinken om in groter luister te herrijzen.
Om daar nu verder op in te gaan zullen we eerst zoeken naar de bronnen waaruit
het bederf is voortgekomen, en waaruit we dan ook allermeest de impuls der
vernieuwing mogen verwachten. Ik volg nu de
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weg van collega van den Berg, door weer twee grote figuren aan te wijzen, tijdgenoten
nog wel van Eudes en Harvey. Ik bedoel Descartes en Gallileo Gallilei, niet de enige,
maar misschien wel de meest representatieve figuren, omdat ze ons zo ruwweg het
hart uit het lichaam hebben weggerukt. Descartes immers, ‘de vader van de moderne
tijd’, heeft met het tweesnijdend zwaard van zijn intellectualisme èn onze beschaving
van het verleden afgesneden èn ons lichaam van de geest, terwijl Gallilei, als
onbewuste paranymf van deze, niettemin verlichte, denker, ook aan dit lichaam zijn
bekwame zetel in het hart van de schepping heeft ontzegd.
Wat bleef er over voor de leek? Hij werd veroordeeld te gaan dolen, in twijfel en
vertwijfeling, over deze ledige aarde. Vandaar dat een diep
minderwaardigheids-gevoel en een onrustige gespannenheid over de westerse mens
is gekomen. Ge behoeft er onze kunst maar op aan te zien. En dit kan geen einde
nemen zolang we niet in een nieuw verbond èn met het verleden èn met het lichaam
èn met de kosmos een zetel hebben verworven hoger dan die Gallilei ons ontnam,
en een methode die dieper gaat dan degene die Descartes ons heeft voorgelegd.
Maar het keerpunt schijnt nu gekomen. Ik zou ook niet gewaagd hebben zoiets
aan te roeren - ik zou het trouwens niet eens hebben kunnen bedenken - als ik niet
overtuigd was dat deze hoge weg reeds door de besten wordt ingeslagen. Om evenwel
inzicht te krijgen in dit proces is het wel nodig nader stil te staan bij het bederf dat,
naar ik meen, de Europese beschaving heeft aangetast en haar blijft bedreigen.
Welnu, het is ‘Die Verlust der Mitte’, zoals de kunsthistoricus Sedlmayr het in zijn
gelijknamige boek heeft genoemd. De beschaving immers, die mannen als Descartes
en Gallilei hebben afgebroken opdát wij haar nieuw zouden opbouwen, is een midden,
een midden tussen het ‘ora’ en het ‘labora’. Maar wat gebeurt als het midden wegvalt?
Dan worden de buitentermen tot extremen. Er blijven dan (schijnbaar) maar twee
wegen open: die van de totale nivellering, de consequent doorgevoerde democratie,
waarvan Marx zoals gezegd als de profeet geldt, óf de absolute liefde, zoals die aan
de gelovigen zo herhaaldelijk en zo dringend wordt voorgehouden. Maar - veroorloof
me oprecht te zijn - beide wegen zijn van een ‘slechte oneindigheid’, om met Bolland
te spreken. Beide verliezen zich in de eenzijdigheid: de Marxist zou vergeten dat wij
een geest bezitten. Maar de apostelen van de ‘vrije’ liefde eindigen met over het
hoofd te zien dat we belichaamd zijn, - dat we ‘een lichaam zijn’, zou Marcel zeggen.
Hoewel nu mijn voorkeur eerder uitgaat naar de engelenliefde dan
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naar de massificatie, moet me toch van het hart dat de ketterij van Marx me minder
gevaarlijk schijnt, omdat ze doorzichtig is. Maar de eenzijdigheid die onze Kerk is
binnengeslopen is, voor ons althans, minder gemakkelijk te doorzien, en daarom
mogelijk nog gevaarlijker. ‘L'amour, toujours l'amour; quelle impasse’ zuchtte de
Saint-Exupéry na een preek in de Notre Dame. Ik vrees dat het meer is dan een
impasse. In het ‘sola caritas’ ligt een ketterij op de loer. Want ‘het beste is vijand
van het goede’. En wij arme stervelingen kunnen niet op de top beginnen. ‘De Liefde’,
aldus Augustinus, ‘is een hoge, hoge rechtvaardigheid’. En zou deze zonder de strikte
rechtvaardigheid te verwerven zijn, en zonder de eerbied die tussen beide staat?
‘Wie een berg wil beklimmen’, zegt Confusius, ‘moet beginnen aan de voet’. Voor
ons is dat het onderwerpen van de aarde: het oude gebod van Genesis. En de vervulling
van dit gezamenlijke werk vraagt van ons de rechtvaardigheid. Vervolgens moeten
wij met eerbied elkander naderen om een samenleving te vormen. Dit eist het gebod
van de Sinaï. Maar de Liefde, die ons vanaf de berg gepredikt werd, is een
Godsgeschenk. Ze is óók een gebod, juist in zover ze de vervulling van de hele wet
van ons vraagt. (Heeft ‘de apostel der Liefde’ niet hetzelfde gezegd?)6).
Het schijnt wel dat daartoe de werkende maatschappij is gegeven om ons in de
beschikking over de stoffelijke goederen rechtvaardigheid te leren. En daarvoor
schijnt de samenleving te dienen om ons in een broederlijk samenzijn op te voeren
tot eerbied, tot het werk ener liefdevolle erkenning van het goede dat ons deel is.
Maar in de toewijding aan het Algoede wordt de liturgie geboren, ‘de eerste en
onmisbare bron van de ware christelijke geest’ (Pius X). Want in de liturgie heeft de
Heer het sacrament van zijn Liefde geschonken, namelijk zichzelf, dat is de kracht
elkander lief te hebben zoals Hij ons bemint.
Hoe zouden we zonder een gids de weg naar de Hemel kunnen vinden? De geboden
die onderling weer een hiërarchieke eenheid vormen die de aarde met de Hemel
verbindt, en die ondeelbaar één zijn, hebben voor ons niet meer de zwaarte van een
wet. Ze zijn voor ons eerder de roepstem van een ervaren gids. Het zou nu een grote
vergissing zijn, en men kan niet genoeg wijzen op de neiging die thans daartoe bestaat,
om zich tot één enkel gebod te bepalen. Zo doet het communisme met het totale
arbeidsgebod. En daartoe dreigt het progressieve christendom met zijn totale liefde
over te hellen.
Maar evenmin als voor ons door de wijsheid, de wetenschap en de

6) ‘Dit is juist de liefde tot God, dat we zijn geboden onderhouden’ (1 Joh. 5, 3).
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ervaring worden overbodig gemaakt, en evenmin als de genade iets vermag zonder
de natuur, evenmin is voor ons mensen de ingestorte Liefde bij machte het zonder
de bewust beoefende rechtvaardigheid en de eerbied te stellen: dat is uiteindelijk
zonder sacramenten, zonder liturgie en zonder geloofsgezag.
De toekomst van Europa staat hier op het spel, de toekomst van deze oude, rijk
genuanceerde en veel beproefde beschaving, die geroepen werd het natuurlijke hart
van de wereld te zijn. Het grondeloze minderwaardigheids-gevoel heeft ook hierin
ons zelfvertrouwen geschokt, zo dat we zonder weerstand, zelfs met een gevoel dat
dit zo hoort, de kroon uit handen zouden willen geven. We dreigen dus onze roeping
te verliezen.
Anderzijds is er een neiging tot zelfoverschatting - het gevoel van
minderwaardigheid en van meerwaardigheid gaan altijd samen - en dus om de
oorzaken van ‘die Verlust der Mitte’ elders te zoeken en de bekering van anderen te
verwachten. Het is verleidelijk het zo te stellen dat een Kerk die bij de gang van de
wereld is achtergebleven, zich aan de moderne wereld zal hebben aan te passen. De
Kerk is conservatief. Maar men is geneigd eraan voorbij te zien dat de Kerk wat te
‘conserveren’ heeft. Men ziet licht over het hoofd dat deze wereld in gisting, deze
juveniele samenleving, nog zo weinig te bieden heeft waaraan een Kerk zich zou
kùnnen aanpassen. En het object van deze aanpassing weet ook met liturgie,
sacramenten, geboden en dogma niet heel goed raad.
Men vraagt vaak aan zichzelf te weinig en aan de ander te veel. Maar bovendien
gaat het, dunkt me, niet zozeer om aanpassing dan wel om een in-passing, inpassing
van de drie grote levensgebieden in de verheven orde zoals de Opperbouwmeester
het te verstaan geeft, hier en nu, van elk op eigen terrein. De ontwikkeling van het
geheel organisme vraagt steeds meer om de zelfverwerkelijking der samenstellende
delen, dus om het ‘être soi en étant à un autre’, een zichzelf worden in een eerbiedig
opzien naar de ander. De theologen zijn de eerst verantwoordelijken voor de leer, en
wij leden van de samenleving dragen de eerste zorg voor de beschaving.
De Kerk heeft de eeuwigheid voor zich, maar de westerse beschaving is in gevaar.
Laten tot slot niet mijn woorden spreken, maar die van onze Vader in Rome. ‘Op de
dag’, sprak de Paus in een toespraak tot de universitaire jeugd, ‘waarop Europa dit
fundamentele ideologische erfgoed van zich af zou stoten, zou het ophouden zichzelf
te zijn’. Maar ‘wij zijn de stellige mening toegedaan dat het grote vraagstuk van de
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europese eenheid zo spoedig mogelijk tot een positieve oplossing moet worden
gebracht’. Het is daarbij ‘een onmiskenbaar feit dat een positieve en wezenlijke
eenheid slechts gebouwd kan worden op de voedingsbodem van een
gemeenschappelijke beschaving, de beschaving waarop zij (tevens) gericht dient te
zijn’7).
Dit wil dus zeggen dat degenen die de samenleving vertegenwoordigen zich
onvermoeid zullen hebben toe te wijden aan deze westerse beschaving, tot
ondersteuning van de Kerk en tot ‘verlossing’ van de ons thans voortdurend
bedreigende maatschappij.
Dit is, naar me voorkomt, de enige weg om inhoud te geven aan het nog altijd zo
hol klinkende woord ‘leek’. Want alles hangt onverbrekelijk samen: de beschaving,
het gebied van de vormgevende leek, verhoudt zich in menig opzicht tot de produktie,
het eigen terrein van de arbeider, als de godsdienst, het speciale terrein van de
geestelijkheid, staat tot de beschaving: dit geeft rechten aan de dragers van deze
beschaving, maar vooral schenkt het hen een hoge taak. Want waar de ziekte begon,
moet ook het geneesmiddel worden aangewend.

7) Katholiek Archief 1963, 1166-67.
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Aldous Huxley (1894-1963)
Herinneringen
Renee Haynes
IN zijn persoon en in zijn werk heeft Aldous Huxley een brug geslagen tussen twee
zeer uiteenlopende realiteiten, waarover Sir Charles Snow indringend heeft
geschreven, namelijk enerzijds de cultuur der positieve wetenschappen, anderzijds
de meer klassiek gerichte beschaving. Het is tekenend, dat hij hierdoor terecht kwam
in een derde gebied. Hij was steeds meer en steeds onontkoombaarder bezig met wat
katholieken zouden noemen leven in Gods tegenwoordigheid, het ‘Mysterium
tremendum fascinans, in mij en rondom mij’, waarover hij schreef in een van zijn
laatste brieven.
Sommigen schrijven zijn uiteenlopende belangstelling, zijn positief
wetenschappelijke weetgierigheid en zijn verlangen naar mystieke ervaring, toe aan
zijn zeer verschillend geaarde voorouders. Van vaders kant stamde hij af van Thomas
Henry Huxley, een man die zich hartstochtelijk wijdde aan de behartiging van
waarheid, nauwkeurigheid en vrijheid in wetenschappelijk werk, en van moeders
kant van de familie Arnold, vooral werkzaam op het gebied van de letteren en de
godsdienst (Thomas Arnold van Rugby, die de scholen van Engeland in de tijd van
Victoria een nieuwe inspiratie gaf, en Matthew Arnold, de dichter, zijn nu nog het
meest bekend.)
Deze uitleg is al te simpel. T.H. Huxley's gave om prachtig, helder proza te
schrijven deed niet onder voor de literaire begaafdheden van de Arnolds; en deze
waren van hun kant even hartstochtelijk bezorgd voor intellectuele onkreukbaarheid
als hij. Zijn trouw aan de waarheid bracht hem ertoe de bekrompen Evangelische
leer van zijn kinderjaren, met haar fundamentalistische opvatting over het Boek
Genesis, te verwerpen en zonder enige steun of troost zich te zien geplaatst in een
heelal dat hij, hoewel met tegenzin, niet anders kon zien dan als een weids geheel
van blinde, op elkaar inwerkende mechanische krachten. Een even gevoelig geweten
bracht grootvader Arnold er toe herhaaldelijk van religieuze binding te veranderen,
telkens met innerlijke kwelling, verspelen van zijn goede naam en verlies van
financiële zekerheid.
Misschien ligt de waarheid hierin, dat het samenvloeien van twee verwante tradities,
de een met een accent op het gericht-zijn op de wereld, de ander voornamelijk
introvert, de geest van Aldous Huxley gestalte heeft gegeven, terwijl het samenvloeien
van twee bijzondere
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groepen erfelijke eigenschappen er zijn uitzonderlijke kracht aan gaf.
Hij was al twee voor hij kon lopen. Zijn hoofd was zo groot dat hij topzwaar werd
en gemakkelijk omviel. Hij had de gewoonte een eenzaam plekje te zoeken, waar
hij ging zitten nadenken over het vreemde van het bestaan; zijn oudere broer, Sir
Julian Huxley, vertelt dat een tante hem eens helemaal in gedachten verzonken
aantrof, hij was toen vier. Zij waagde het hem te vragen: ‘Waar denk je aan, Aldous
dear?’ en was volkomen verslagen door zijn eenlettergrepig antwoord: ‘vel’.
Hij wilde dokter worden, maar toen hij zestien was, leerling van Eton, kreeg hij
een pijnlijke infectie aan zijn ogen, die hem een jaar lang blind maakte en zijn
gezichtsvermogen voor de rest van zijn leven aantastte. Hij klaagde nooit. Hij leerde
Braille en zei, dat het een groot voordeel was om 's nachts als het koud was onder
de dekens te kunnen lezen. Hoewel zijn toestand geleidelijk verbeterde, was het
duidelijk dat hij nooit opgewassen zou zijn tegen de studie en het beroep van arts.
Waarschijnlijk is het deze ziekte geweest op deze leeftijd die zijn fenomenale
geheugen heeft ontwikkeld. Aangezien hij een tijd lang niet in staat was om op
aantekeningen te steunen en vrij langdurig niet beroerd werd door de stroom van
gedrukte woorden die het vermogen om na te denken bijna kunnen vernielen, had
hij noodgedwongen gelegenheid genoeg om zich dingen van vroeger te binnen te
brengen en om te denken. Toen hij het gezicht weer begon terug te krijgen, nam hij
niets meer als vanzelfsprekend aan. Alles wat hij zag, zag hij bewust. Op een
bijeenkomst waar men zijn nagedachtenis wilde eren, in december 1963, sprak Sir
Kenneth Clark over de wijze waarop hij een schilderij van zo dichtbij placht te
bekijken, dat men de indruk had dat hij niets anders kon waarnemen dan details;
maar wanneer men erover begon te spreken, werd spoedig duidelijk, dat zijn kijken
naar en zijn inzicht in het schilderij hem een indringende, levendige idee hadden
gegeven van het doek als samenhangend geheel.
Ondanks de hinder van zijn ziekte was hij in staat naar Oxford te gaan, waarna hij
een tijd lang les gaf in Eton. Zijn eerste publikatie was een bundel gedichten. Voor
de vuist weg herinner ik mij een regel waarin op karakteristieke wijze gecombineerd
zijn verwondering, wetenschappelijke precisie en de jeugdige drang om te shockeren.
Ze luidde: ‘A thousand thousand spermatozoa - and one of them was me!’
Spoedig begon hij succes te krijgen als romanschrijver en essayist; hij kon het
lesgeven vaarwel zeggen.
Zijn eerste boeken waren, als briljante aquarellen, een afgerond geheel. Die er na
kwamen, bevatten een aantal redelijk herkenbare portretten, maar hadden in het
algemeen de neiging mensen meer te
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laten zien als ‘wandelende ideeën’ dan als personen. Zij hielden zich voornamelijk
bezig met intellectuele problemen, met schoonheid, met de groteske en afgrijselijke
kanten van het fysieke bestaan, met sterfelijkheid en onsterfelijkheid. Interessant is,
om een voorbeeld te noemen, hoe nauw zijn schets van de ziel van Uncle Eustace,
de zinnelijke egoïst, overeenkomt met de overtuiging van St. Catharina van Genua,
dat de liefde Gods, die een overstelpende vreugde is voor de uitverkorenen, een
verblindend licht of een brandende hitte is voor hen die gekozen hebben om zich van
alles en iedereen af te sluiten en helemaal in zichzelf op te gaan. Het is een macabere
vertelling over een vertoornde en ontdane geest, die probeert een toevlucht te vinden
in het lichaam van een spiritistisch medium, zich dan opwindt over haar dom
tekortschieten, terwijl hij het duister zoekt en beschutting tegen het goddelijke
stralende licht.
De werken van Aldous Huxley tonen ook een groeiende belangstelling voor het
leven van gebed en beschouwing. Dat dit geenszins een vorm van vlucht was, wordt
duidelijk doordat hij de gevaren van zulk een leven scherp onderkende, zoals blijkt
uit zijn twee historische boeken The Devils of Loudun, een verschrikkelijke studie
over hysterie en bezetenheid, en Grey Eminence, waarin hij laat zien hoe Richelieu
geprobeerd heeft de geestelijke krachten van gebed in Carmelitessenkloosters niet
te gebruiken voor Gods bedoelingen, maar om de politieke doelstellingen van
Frankrijk te bevorderen. (Het kan natuurlijk zijn, dat in de opvatting van Richelieu
deze twee dingen samenvielen; de bekoring om aan te nemen dat iemands eigen
vaderland het directe instrument van de Voorzienigheid is, komt meer voor. Dit was
o.a. het geval bij Milton, Charles de Foucauld en Kipling en nog vele anderen.)
Andere boeken, met name Ends and Means en The Perennial Philosophy, laten
zien, hoe intens Aldous Huxley zich bewust was van de absolute eisen die gesteld
worden aan hen die God zoeken. Men kan als algemene aanduiding zeggen, dat Ends
and Means gaat over het uitwendige leven en The Perennial Philosophy over het
inwendig leven. Het eerste boek onderzoekt de noodzaak van zuivere motivering en
consequent handelen en betoogt voortdurend dat een goed doel niet bereikt kan
worden met slechte middelen; een argument dat de auteur ervan ertoe bracht alle
oorlog te verwerpen en de noodzakelijkheid van pacifisme zonder enige beperking
sterk te beklemtonen, hoewel dat niet populair is. Het tweede boek brengt bijeen en
bespreekt de geschriften van contemplatieven uit alle grote godsdiensten en maakt
uitgesproken duidelijk hoe onontbeerlijk zelfkennis, zelfdiscipline en onthechting
zijn in hen die tot dit werk geroepen worden.
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We mogen er misschien de aandacht op vestigen, dat hij zonder enige ophef aan al
deze eisen voldeed. Hij leefde heel sober, onderzocht zijn eigen beweegredenen en
gebruikte de meditatie-techniek van de Vedanta-groep in California.
In de laatste tien jaar hebben twee rampen hem getroffen die hem tot in de wortels
van zijn wezen aangrepen. Zijn eerste vrouw stierf. Enige tijd later brandde zijn huis
tot de grond toe af bij een bosbrand. Hij raakte alles kwijt behalve het manuscript
van Island, waar hij toen aan bezig was. Boeken, dagboeken, aantekeningen, foto's,
schilderijen, meubilair, de geschreven herinneringen van een heel leven, de vertrouwde
voorwerpen die voor hem gestalte gaven aan een geluk waaraan hij steeds terugdacht,
het voor hem bewaarde en het telkens weer opriepen, alles was vernietigd. Al zijn
bezittingen verliezen, alle banden met het verleden verbroken zien, is op zichzelf in
zeker zin doodgaan. Als iemand hem trachtte te troosten, zei hij: ‘Het is hard, maar
men leert er onthechting door. Men kan gemakkelijk denken dat men er is, maar dit
vraagt pas echt loslaten’. Wellicht heeft deze brand in zijn later leven dezelfde rol
vervuld als het jaar blindheid in zijn jeugd. Hij bleef vol vriendelijkheid, hartelijkheid,
humor en intense belangstelling in allerlei dingen, maar hij was los van ‘the heat of
having’.
Mijn eerste herinneringen aan hem gaan terug tot de twintiger jaren, toen ik ging
logeren bij hem en zijn vrouw Maria, die een Belgische was en een stralende
schoonheid, in een huis in de heuvels even buiten Florence. Ik was nog heel jong en
genoot niet zo veel als ik nu zou doen van zijn interessante gesprekken over de
schilderijen en gebouwen van Florence in het hete licht en de zwarte schaduw van
een stralende junimaand (eigenlijk wilde ik dolgraag gaan zwemmen). Maar nooit
ben ik zijn gesprek vergeten over een groot huis dat we bezochten, met zijn plechtige
tuinen, fonteinen en cypressen; in zijn bijzijn genoot ik nog veel meer van een
wandeling in het vallende duister door een veld jonge tarwe, waar de vuurvliegjes
dansten aan weerszijden van het pad. Mijn eigen vreugde over het landschap werd
nog verdiept door zijn mijmeren erover. Men zag het als het ware ‘quivering within
the wave's intenser day’.
Op een goede dag gedurende een zomer dat hij in Engeland was - in die tijd was
hij in California gaan wonen; de droge hitte daar deed hem goed - zei hij, dat het
gebruik van de uitdrukking ‘most extraordinary!’ hier erg opviel. Het is waar, dat je
deze woorden nu en dan kunt horen als je naar de conversatie luistert op een party,
maar ik denk dat de oorzaak waardoor Aldous Huxley de uitdrukking zo vaak hoorde,
hierin gelegen was, dat deze woorden de gewone reactie waren op
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zijn eigen ontzaglijke, geleerde en stimulerende verbazing ten opzichte van allerhande
dingen: de traditionele, oude Chinese medicijnkunst b.v.; William James, voor wie
hij een diepe bewondering had; psychofysische typen - ectomorfen, endomorfen en
mesomorfen - en de moeilijkheden die zij ondervonden om elkaar te begrijpen;
architectuur; muziek; de moeilijkheid om kinderen uit Puerto Rico op te voeden in
Amerikaanse scholen; buiten-zintuiglijke waarneming; experimenten in planetaria
die aantoonden dat een bepaald soort trekvogels zich niet bleek te oriënteren door te
letten op de magnetische stromingen van de aarde, maar door op hun lange vluchten
steeds links te blijven van een bepaald sterrenbeeld.... Zijn schitterende geest, zijn
frisse belangstelling, zijn indringende en goed geïnformeerde weetgierigheid vielen
op in elk woord dat hij sprak, maar hij praatte altijd vriendelijk en in een persoonlijke
relatie tot de mensen om hem heen - er was nooit een spoor van doceren of van een
verlangen om een superieur weten aan anderen mee te delen.
Hij kon heel erg onderhoudend zijn, soms met een intellectuele gevatheid, vaak
met een levendig gevoel voor het grappige. Ik herinner me, dat hij een kleine jongen
enthousiast maakte met raadsels vol woordspelingen (die later met groot succes op
school verteld werden), en dat hij tijdens een grote bijeenkomst waar verschillende
generaties aanwezig waren, blaasvoetbal speelde en het grootste plezier had.
De meeste families hebben een eigen idioom, een soort denkpatroon als het ware.
Dat hij zo'n idioom ook had, mag blijken uit het gesprek tijdens en na een lunch die
door Julian en Juliette Huxley gegeven werd ter ere van hem en van Bertrand Russell,
nu ongeveer tien jaar geleden. Ik schreef het op nog geen uur nadat ik het gehoord
had. Uit de aantekeningen blijkt, hoe de broers voortdurend elkaars gedachten
overnamen en aanvulden.
‘Julian zei, dat hij het heel vreemd vond, dat elektrische prikkels die het lichaam
beïnvloeden, prikkels die een getalsfrequentie hebben en quantitatief zijn van aard,
als ze de hersenen bereiken omgevormd worden in een stroom qualitatieve ervaringen
van kleur en geluid. Bertrand Russell antwoordde, dat dit helemaal niet vreemder
was dan dat wij staccato-geluiden maken op een schrijfmachine, een patroon van
zwarte gestalten op wit papier tot stand brengen en hen die naar een dergelijk patroon
kijken, de indruk geven van de werken van Shakespeare. Julian zei, dat mensen taal,
lezen, schrijven en schrijfmachines hadden uitgevonden en dat de hele zaak bestond
in het accepteren van menselijke communicatiecodes, terwijl de verandering van
elektrische prikkels in directe ervaring iets onveranderlijks was dat los van de mens
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bestaat. Aldous viel hem bij, maar Bertrand Russell kon of wilde het onderscheid
niet zien. Aldous wist een zekere gespannenheid weg te nemen door peinzend op te
merken, hoe raar het zou zijn, indien alle waarnemingen inderdaad quantitatief waren,
als wij b.v. groen en blauw alleen zouden kunnen waarnemen als verschillende
soorten golflengten; indien onze werkelijke ervaring mathematisch zou zijn.
Bertrand Russell begon te praten over psychische research en zei, dat de resultaten
ervan, vooral omtrent voorafgaande kennis, ongelofelijk waren. Hij zei, dat men
geen wet kon vaststellen omtrent verschijnselen die slechts sporadisch voorkwamen,
en dat men ze niet kon beschouwen als van enige wetenschappelijke waarde. Hij
weidde hier nog enige tijd over uit en was opnieuw ontoegankelijk voor redenering’.
Bij de koffie zat ik naast Aldous en hoorde, dat hij juist terug was van een
internationaal congres over parapsychologie in Vence. Hij sprak over de geweldige
verandering die de laatste twintig jaren hadden gebracht. Op het congres waren
eminente filosofen, zoals Professor H.H. Price, en ervaren psychiaters en psychologen,
die allen bij elkaar kwamen om de psi-functie te bespreken. Het hele onderwerp
begon intellectueel en wetenschappelijk geaccepteerd te worden.
Toen de lunch voorbij was, gingen Aldous en ik samen met de bus naar Tottenham
Court Road. Hij vouwde zijn lange benen op zodat de andere passagiers er geen last
van zouden hebben, en sprak heel levendig. Ik vroeg hem of hij ooit door was gegaan
met het boek over St. Catharina van Siena dat hij van plan was te schrijven (ik geloof
niet dat hij er ooit ver mee gekomen is). Hij zei van niet, maar merkte op, wat een
bijzondere tijd het was waarin zij leefde, hoe moeilijk het was om zich in de eigen
sfeer ervan in te leven en te weten te komen, wat men in die tijd letterlijk geloofde
en wat niet. Wij spraken over de allegorische interpretatie van de Bijbel.
Hij vertelde, hoe hartstochtelijk mensen vochten om te komen tot een monistische
uitleg van het leven, hoe ze die hadden gezocht in astrologische theorieën over de
microcosmos en de macrocosmos, en hoe Harriet Martineau meende ze gevonden
te hebben door ‘animal magnetism’. Ik merkte op, dat het zo vreemd was, dat zelfs
in zaken van minder belang men niet wilde aanvaarden wat Eric Strauss (in een
medische context) noemde ‘multiple causation’. Hij beaamde dit; het was trots en
luiheid. Ik vond dat het de schijn had, dat ook Jung aan het proberen was, in zijn
passie voor astrologie en zijn theorie der synchroniciteit, om een sluitend heelal te
maken. Aldous sprak met bewondering over God and the Unconscious van Victor
White O.P., waarin een synthese wordt gemaakt van gedachten van Jung en Tho-
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mistische wijsbegeerte, maar hij merkte op, dat Jung zijn eigen ideeën niet erg
duidelijk uiteenzette. Op het argument, dat Jung slechts een empirische waarheid
voor zijn theorieën opeiste, gaf hij ten antwoord dat hij zich afvroeg, in hoeverre ze
werkelijk empirisch waren, in hoeverre ze klopten. Hij klaagde erover, dat geen enkel
van de beschreven gevallen iets meedeelde omtrent de fysieke toestand van de
patiënten en dat de verwijzingen naar fysische lichaamstypen in de theoretische
werken verouderd waren.
Tot mijn grote spijt moest ik op dit ogenblik uitstappen.
Ik ontmoette hem tijdens bijna al zijn volgende bezoeken aan Engeland. Veel
maakte hij mee, maar hij veranderde niet. Hij hertrouwde, met een
Italiaans-Amerikaanse dame die een vriendin geweest was van zijn eerste vrouw.
Hij bereisde verschillende delen van Europa en Azië. Hij schrok van de
bevolkingsexplosie over heel de wereld. Hoewel hij al zijn bezittingen verloren had
- en daarmee de kans om zijn memoires te schrijven - tijdens de brand waarover we
reeds gesproken hebben, voelde hij er zich niet door gehandicapt. Telkens als we
elkaar ontmoetten, werd ik geboeid en gestimuleerd door zijn geestelijke vitaliteit.
Zelfs toen iedereen kon zien dat hij een heel ziek man was, getekend in 1962 door
de vaalbleekheid die volgt op bestralingen, en in 1963, toen hij er asgrauw uit zag,
bleef hij volkomen zichzelf. Hij was teruggetrokken, had weinig energie, maar zodra
zijn belangstelling gewekt was, veerde zijn geest op en betrok weer de hele wereld
in zijn interesse.
Het is nu algemeen bekend, dat hij drie jaar voor zijn dood wist dat hij kanker had
en dat hij er vermoedelijk aan zou sterven, zoals zijn vrouw eraan gestorven was.
Hij wilde geen enkele bezorgdheid of verdriet veroorzaken als hij 't kon vermijden,
en daarom hield hij zijn ziekte zo lang mogelijk verborgen, hoewel hij er operaties
en behandelingen voor onderging in de Verenigde Staten. Ik denk, dat hij hoopte in
leven te blijven, met dat soort lichamelijke hoop die voortduurt lang nadat de geest
het vonnis reeds heeft gehoord en aanvaard. Vorig jaar augustus sprak hij er nog
over, een nieuwe roman te schrijven en maakte hij plannen voor een studie over
opvattingen omtrent de zin der geschiedenis, gezien in verband met tijd en plaats
van hun ontstaan.
Dit zijn slechts heel onsamenhangende kanttekeningen over een van de grootste
gestalten van onze tijd. Ik wil ze besluiten met de opmerking van een advocaat die
hem goed kende en zich geen illusie maakte: ‘Aldous Huxley? I never knew a man
of letters so close to being a saint’.
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Wetenschappelijk onderzoek en Wetenschapsbeleid in Vlaanderen
J. Fleerackers
Overzicht en inventaris
DE vraag naar de stand van het wetenschappelijk onderzoek in ons land dateert niet
van vandaag. Geregeld hebben overheid en particuliere belangengroepen diagnoses
gesteld over de toepassing ervan. Periodieke oprispingen van een onrustig geweten?
Kort na de eerste wereldoorlog, in 1920, werd een instelling opgericht, ‘de
Universitaire Stichting’, tot bevordering van hoger onderwijs en wetenschap. In 1927
stelde Koning Albert het probleem in een breder perspectief. Als gevolg daarvan
stichtten particulieren in 1928 het zgn. ‘Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk
Onderzoek’ (N.F.W.O.) met een beginkapitaal van 111 miljoen B.F. Dit fonds wenste
door beurzen jonge navorsers tot zuiver wetenschappelijk onderzoek aan te sporen.
Het fonds geniet sinds 1949 belangrijke staatstoelagen.
De technologische vernieuwingen, die onder impuls van elke oorlog ontstaan,
stelden de Belgische industrie na de tweede wereldoorlog voor reconversieproblemen
om hun technische en concurrentiële positie in de wereldhandel te heroveren. Onder
stimulans van de grote industriële belangengroepen ging de overheid over tot de
oprichting van een fonds voor de aanmoediging van de industrieel-gerichte
wetenschappelijke research. Vertrokken met een staatstoelage van 20 miljoen B.F.,
overschrijdt het krediet voor het ‘Instituut tot aanmoediging van het Wetenschappelijk
Onderzoek in Nijverheid en Landbouw (I.W.O.N.L.) nu de 300 miljoen. In
tegenstelling tot het N.F.W.O. worden deze kredieten toegekend aan centra als
tussenkomst in de kosten voor welbepaalde wetenschappelijke research-projecten.
Een dozijn van deze centra werden in 1947 door de toenmalige minister van
economische zaken, P. Degroote, zelf opgericht. Deze ‘De Groote-centra’,
gegroepeerd volgens de industriële sectoren, financieren hun onderzoek op basis van
50% subsidies en 50% eigen bijdragen.
Naast deze twee zuilen, die het wetenschappelijk onderzoek schragen, hebben zich
mettertijd nog andere instellingen1) gevestigd, terwijl vanzelfsprekend de universitaire
centra traditioneel aan de basis liggen van

1) Het ‘interuniversitair instituut voor kernwetenschappen’ opgericht in 1951; het ‘Fonds voor
medisch-wetenschappelijk onderzoek’; de ‘interuniversitaire centra’.
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het zuiver en, ook in samenwerking met de industrie, toegepast wetenschappelijk
onderzoek.
Ondanks deze veelzijdige wetenschappelijke bedrijvigheid wenste de regering in
1957 de toestand van de wetenschappelijke research opnieuw aan een grondig
onderzoek te onderwerpen. Op grond van besluiten die door deze Nationale Commissie
voor Wetenschappen, onder voorzitterschap van Koning Leopold III in 1959 werden
uitgebracht, kwam tenslotte een Nationale Raad voor het Wetenschapsbeleid tot
stand. Deze raad, bestaande uit 27 autoriteiten op wetenschappelijk gebied, dient een
bijzonder ‘Ministerieel comité voor wetenschapsbeleid’ van advies over 's lands
politiek op het gebied van de wetenschappelijke infrastructuur en politiek.
Voegt men bij deze universitaire centra, wetenschappelijke instellingen,
verenigingen, comité's en raden nog de mogelijkheden die door bijzondere of
specifieke fondsen, beurzen en reiskredieten, wetenschappelijke wedstrijden enz.
geboden worden, dan krijgt de niet ingewijde toeschouwer de indruk dat een
wetenschappelijke loopbaan in België te kust en te keur ligt.
Anderzijds ontkomt men niet aan het gevoel dat deze veelheid aan verspreide,
afzonderlijke en afgezonderde wetenschappelijke activiteiten in wezen in tegenstelling
is met de hedendaagse eisen van team-work en gecoördineerd interdisciplinair
onderzoek.
In elk geval besteedt ons land een belangrijk deel van zijn middelen aan de research.
De laatste jaren zijn deze kredieten gevoelig gestegen: 11,5% in 1963 en 12% in de
nieuwe begroting 1964; in het totaal 7 miljard of iets meer dan één procent van het
bruto nationaal produkt2). Op dit niveau zou onze besteding met die van andere
ontwikkelde landen gelijk lopen. De wetenschappelijke bedrijvigheid in België
ondergaat dus ongetwijfeld een gunstig groeiritme: een stijging van 15% per jaar.
Voor 1970 zullen volgens Prof. Massart, voorzittter van de Nationale Raad, reeds
2% van onze geldmiddelen aan wetenschappelijk onderzoek besteed worden3); in
1955 bedroeg dit slechts 0,5%; in 1946 slechts 0,25%.
De Nationale Raad deelt in zijn laatste verslag mede dat in ons land meer dan
22.500 personen bij dit W.O. betrokken zijn in zowat 1650 wetenschappelijke centra.
De uitgaven hiervoor bedroegen 4300 miljoen B.F. De helft van deze personen zijn
in instellingen voor hoger onderwijs tewerkgesteld, één kwart in de industrie en 15%
in wetenschappelijke overheidsinstellingen. Ook andere gegevens uit deze inventaris

2) Toespraak van de eerste minister in de Senaat, 13 november 1963.
3) V.E.V.-berichten nr. 24, 1962, p. 3.057.

Streven. Jaargang 17

534
over het wetenschappelijk potentieel, opgesteld door de Nationale Raad voor
Wetenschapsbeleid, zijn leerzaam. Zo is bijna de helft van deze wetenschappelijke
centra in Brabant gevestigd. De concentratie van universitaire instituten, van de
industrie en van overheidsinstellingen is daar natuurlijk niet vreemd aan. Dit betekent
dat waarschijnlijk ongeveer 2/3 van alle tewerkgestelden in wetenschappelijke centra
in één van de negen Belgische provincies verblijven. Na Brabant volgt Luik
(universiteit en industrie), Oost-Vlaanderen (Universiteit), Antwerpen (atoomcentrum,
8%), Namen (5%), Henegouwen (3%), West-Vlaanderen (1%), Limburg (1%) en
Luxemburg (0,1%).

Is de balans van ons wetenschappelijk onderzoek positief of negatief?
In het perspectief van het voorgaande is deze vraag moeilijk in één pennetrek af te
doen. Het antwoord hangt af van het ideaal dat men zich gesteld heeft. En welk is
dit ideaal?
Tijdens de bespreking van zijn begroting - waaronder die van het wetenschappelijk
onderzoek ressorteert4) - gaf de eerste minister als zijn mening te kennen dat ons land
met zijn beperkte wetenschapsmensen en geldmiddelen toch moet streven om ‘op
ieder gebied het peil van uitmuntendheid te behouden dat ons toelaat een plaats in
te nemen onder de landen met een hoogstaande cultuur, zonder af te zien van de
buitengewone kostelijke inspanningen op andere gebieden als het kernen spatiaal
onderzoek, waarmede onze industriële toekomst rechtstreeks gemoeid is’.
De vraag is echter of het wetenschappelijk onderzoek, en het wetenschapsbeleid
dat het eerste dient te oriënteren, ‘de economische aangroei’ als eerste norm en
finaliteit mag stellen.
Ik wil de woorden van de heer Lefévre niet nutteloos ‘hinein interpretieren’;
waarschijnlijk heeft hij meer bedoeld dan achter deze formulering schuilt. Maar
niettemin lijkt de formulering ‘economische aangroei’ wat paternalistisch en
negentiende-eeuws. Men is het er nu wel over eens dat het 19e-eeuwse kapitalisme
met de ‘economische aangroei’ als norm, de sociale ellende niet uit de wereld heeft
geholpen.
Het wetenschappelijk onderzoek is niet alleen een middel tot economische
voorspoed - dat is vanzelfsprekend één van de normen - maar het is dat niet op de
eerste, laat staan de enige plaats; evenmin als de kapitalistische industrie uitsluitend
normen mag aanleggen in functie van de produktie. Wellicht is dit onderscheid slechts
een accentver-

4) Parlementaire annalen, Senaat, 13 november 1963.
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schuiving. In elk geval is de toets aan de praktijk - de Vlaamse praktijk dan - een
bewijs dat met deze norm als maatstaf, de economische welvaart, aangroei of expansie
in Vlaanderen niet gepaard gaat met een parallelle verbetering van de intellectuele
en culturele welvaart5).
De discussie gaat hier niet over het economisch produkt, de uiterlijke economische
welvaart - die is er grotendeels op vooruitgegaan, al is dat niet hoofdzakelijk aan het
wetenschappelijk onderzoek te danken, maar aan andere factoren -. Het gaat hier
over de vraag of het wetenschapsbeleid tot op heden op voldoende en efficiënte wijze
de deelneming van Vlaamse navorsers aan dat wetenschappelijk onderzoek heeft
mogelijk gemaakt. Dit is geen kreet uit de ‘grieventrommel’, maar een vraag die zich
wetenschappelijk als volgt laat stellen: is het wetenschappelijk onderzoek in België
voldoende geïnspireerd op de maatschappelijke promotie van alle standen, gewesten
en cultuurgroepen? Toegespitst op deze norm is het antwoord op onze eerste vraag
- de balans van het wetenschappelijk onderzoek - minder gunstig.

Wetenschappelijk onderzoek en wetenschapsbeleid de kern van de zaak
We leven in een tijd dat niet meer met een weegschaal maar met statistieken ‘het
volle pond’ gemeten wordt. Ook de Vlaamse Beweging verbeidt met ongeduld de
tijd dat zij zich als overbodig mag beschouwen. Die tijd zal pas aangebroken zijn
wanneer de oplossing van het wetenschappelijk vraagstuk in Vlaanderen in uitzicht
zal zijn gesteld. Het betekent de integrale valorisatie van de Vlaamse gemeenschap.
Het voortbestaan van een culturele en taalkundige gemeenschap van beperkte
omvang kan slechts verantwoord zijn, indien al degenen die tot die groep behoren,
in staat blijven om door middel van de culturele en wetenschappelijke structuren van
die gemeenschap hun integrale persoonlijkheid op eenzelfde peil te ontwikkelen als
de deelgenoot aan andere zgn. wereldculturen.
Een vooraanstaande Vlaamse filmrecensente heb ik eens horen beweren dat het
‘Nederlands als filmtaal onbruikbaar is’. Ik heb deze dame prompt geantwoord dat,
zo dit inderdaad het geval is, het voor ons niet langer verantwoord blijft het
Nederlands als moedertaal en cultuurtaal te behouden.

5) Dr. Wieërs heeft berekend dat de stijging van de universitaire scolarisatiegraad in de loop
der laatste 10 jaren voor de Vlaamse jeugd slechts met 14 punten toenam - van 15 o/oo tot
29 o/oo in 1963 - terwijl voor de Franstalige jeugd van 43 o/oo tot 66 o/oo of 23 punten. Onze
Alma Mater, 1964, nr. 1.
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Indien het behoren tot de Nederlandse cultuurgemeenschap per se zou meebrengen
dat een aantal cultuuruitingen voor haar deelgenoten afgesloten of minder gemakkelijk
toegankelijk zouden zijn, dan is het hoog tijd dat aan de traditionele Vlaamse
Beweging een einde wordt gemaakt.
De vraag is echter of de nominale achterstand van de Vlamingen in het
wetenschappelijk onderzoek inherent voortspruit uit de beperkte draagkracht en
uitstraling van het nederlandstalig cultuurinstrument. Zo niet, waar liggen dan de
oorzaken?
Nauwkeurige cijfers over het aandeel van Nederlandstaligen, - d.w.z. met een
Nederlandstalig basisdiploma, of ruimer nog, inwoners van de Noordelijke provincies
- aan het W.O. ontbreken. België beschikt, vooral in de sector van de socio-culturele
en sociologische verhoudingen, over geringe statistische gegevens. De sociologie
werd overigens pas vorig academisch jaar te Leuven als integrale studierichting
ingesteld6).
Wel zijn cijfers bekend over de verhouding tussen het Franstalig en Nederlandstalig
hoger onderwijs en tussen Vlaamse en Waalse dienstplichtigen.
De Nationale Raad voor het Wetenschapsbeleid heeft momenteel een omvangrijk
inventaris-onderzoek over het wetenschappelijk potentieel in voorbereiding. De
eerste gegevens worden in het ontwerp-verslag 1963 van de Nationale Raad
medegedeeld. Hier ook - tenzij zij alsnog niet werden medegedeeld - ontbreken
taalkundige verhoudingen. Al moet men zich op soortgelijke statistieken niet blind
staren, toch zou een nader inzicht in de aanwezigheid van Vlaamse vorsers een
verhelderende bijdrage vormen in het onderzoek naar het sociaal-cultureel niveau
en ontwikkelingsproces van de Vlaamse cultuurgemeenschap. Maar wij wachten het
definitieve rapport af.
Het vraagstuk van het wetenschappelijk onderzoek is natuurlijk niet te scheiden
van het hoger onderwijs7) noch van het gehele onderwijs tout court.
Met een boutade zou men er aan kunnen toevoegen ‘toon mij het niveau van uw
kleuteronderwijs en ik zal u zeggen waar u staat met uw

6) Als verklaring, niet als verontschuldiging, kan aangevoerd worden dat de sociologische
verhoudingen in België een ingewikkelde structuur bezitten waarbij het emotioneel element
een objectieve benadering soms zeer bemoeilijkt. Zo zijn bv. alle navorsers, die vóór de
vernederlandsing aan de Vlaamse hogere onderwijsinstellingen studeerden, dragers van een
Franstalig basisdiploma.
7) De nieuwe Nederlandse onderwijsterminologie spreekt terecht van wetenschappelijk onderwijs
voor het in België gebruikelijk hoger onderwijs - enseignement supérieur.
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wetenschappelijk onderzoek’. Opvoeding, studie-oriëntering, onderwijs en wetenschap
vormen hier één doorstromende kringloop8).
Het verschijnsel van de omgekeerde piramide9) wordt veroorzaakt door een veelheid
van sociaal-economische, psychologische, demografische factoren. Wij komen hierop
terug.
Deelneming van Aan:
Post-universitair

Nederlandstaligen
33%

Franstaligen
67%

Universitair onderwijs

41%

59%

Hoger (nt-univ.) onderw.

45%

55%

Middelbaar onderwijs

57%

43%

Lager onderwijs

57%

43%

Kleuter onderwijs

63%

37%

Dienstplicht

64.5%

35.5%

Hier ligt de kern van de (Vlaamse) zaak. Dr. Van Haegendoren heeft eens ergens
geschreven dat alle Vlamingen met maatschappelijke verantwoordelijkheid een
afbeelding van deze omgekeerde piramiden boven hun bed zouden moeten hangen....
Het is echter duidelijk dat, buiten deze psychologische, historische en sociologische
oorzaken die de gebrekkige doorstroming beïnvloeden, vooral een aantal keiharde
materiële feiten de blijvende achterstand bestendigen.
Vooreerst de nadelige spreiding van de Nederlandstalige centra voor
wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. De meesten zijn in Brabant gevestigd.
De verre verplaatsing naar de universiteiten is een materiële - ook psychologische rem die wellicht door zijn tijdelijk karakter meestal wordt overwonnen. In vele
gevallen echter dient de Vlaamse afgestudeerde zich definitief buiten zijn gewest te
vestigen, wil hij aan een toekomstloopbaan met uitzichten in het W.O. of de
dienstensector beginnen. Prof. Coetsier spreekt van een ‘versneld afromingsproces’
van de hoger gekwalificeerde krachten uit de bevolking van Vlaamse gewesten.
Ten tweede de unitair gerichte - dit is voor alle gewesten dezelfde beurzen-politiek, is vooral nadelig op het vlak van het secundair onderwijs. De
‘democratisering’ van het onderwijs komt hier, door een onlo-

8) Cfr. Doorstroming naar het Hoger Onderwijs, door Prof. Dr. L. Coetsier en Drs. A. Bonte,
in: Documenten van de Kultuurraad voor Vlaanderen, I en II, 1963.
9) Bron: De Vlaamse beweging nu en morgen, II; door Dr. M. Van Haegendoren, p. 149.
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gische verdeling van de fondsen per provincie en door ongelijke schiftingscriteria,
niet tegemoet aan de reële behoeften van de onderscheidene gewesten
(gezinssamenstelling, werkloosheid, mobiliteit).
Tenslotte - and last but not least - de unitaire verdeling van kredieten voor
universitaire en wetenschappelijke expansie van de beide cultuurgemeenschappen.
Voor wat de Vlaamse emancipatie anno 1964 betreft, zijn het de centen die deze
emancipatie al dan niet zullen mogelijk maken.
Welnu, noch inzake de uitbreiding van hoger onderwijs in Vlaanderen, noch inzake
beurzenpolitiek, noch inzake verdeling van Rijkskredieten voor Hoger Onderwijs
en wetenschappelijk onderzoek zijn in de naaste toekomst maatregelen in het verschiet
die, als ‘kwantificeerbare factoren’ (Prof. Coetsier), de prognose voor de toestand
voordelig zouden wijzigen.
De toewijzing van rijkskredieten voor H.O. is immers integraal gekoppeld aan een
aantal strakke wetsclausules:
a. het aantal universitaire instellingen (wetten van 1911 en 1953);
b. het aantal studenten (wet van 2 augustus 1960);
c. het levensbeschouwelijk ‘evenwicht’ (gelijke subsidies voor Brussel met 5500
studenten en Leuven met 13.500 studenten).
Deze verdeling, erfenis van vele politieke compromissen in dit verticaal en horizontaal
verdeelde land, benadeelt in grote mate en bestendig de Nederlandse taalgroep. Niet
alleen is het absoluut aantal universitaire instellingen en studenten in Vlaanderen
kleiner, maar de werkingskredieten voor de twee vrije universiteiten Leuven en
Brussel, met een ongelijk aantal studenten, zijn even hoog (346.936.000, - B.F.
begroting 1964).
‘Toevallig’ studeren daarbij meer Vlaamse studenten aan een vrije universiteit
dan Franstaligen.
Op de voorgestelde begroting 1964 is de totale som aan kredieten voor het
Nederlandstalig en Franstalig hoger onderwijs als volgt verdeeld:

Uitgaven voor hoger onderwijs
Nederlands H.O.
499.968.000 F.

Frans H.O.
481.706.000 F.

Totaal
981.674.000 F.

II. Toelagen

343.666.000 F.

787.674.000 F.

1.131.340.000 F.

III. Werken

13.500.000 F.

15.000.000 F.

28.500.000 F.

IV. Andere uitgaven 71.336.000 F.

5.650.000 F.

76.986.000 F.

Totaal

1.290.030.000 F.

2.218.500.000 F.

I. Uitgaven voor
algemeen bestuur

928.470.000 F.

Nadelig verschil van het Nederlandstalig met het Franstalig hoger
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onderwijs: 361.560.000 B.F. Nota bene: dit bedrag komt jaarlijks in een benaderende
grootte terug.
Voor de verdeling van de kredieten voor wetenschappelijk onderzoek maakt een
ontleding van de begroting ons op het eerste gezicht niets wijzer. Vele andere
elementen van dat dossier laten echter niet alleen vermoeden, maar geven op basis
van de taal van het universitair basisdiploma volstrekte zekerheid dat 2/3 - en in
sommige sectoren 3/4 - van de kredieten ter beschikking vallen van Franstalige
onderzoekers en hun centra. De achterstand of achterstelling laat zich hier welvoeglijkheidshalve - niet meer in honderden miljoenen uitdrukken10).

Oorzaken van de deficiënte verhouding en prognose voor de toekomst
In het licht van wat ons hier bezig houdt, hoort men wel eens de stelling verdedigen
dat deze historische wanverhouding zich automatisch zal corrigeren. Men ontkomt
niet aan de indruk dat deze mening gedeeld wordt door de Eerste-Minister wanneer
hij de ‘economische aangroei’ als norm voor het wetenschapsbeleid stelt. Het is waar
dat de sociale democratie voor een groot deel door de verhoging van de koopkracht
in de hand is gewerkt. En evenzo remt de sociaal-economische achterstand van de
Vlaamse gewesten het ontluiken en realiseren van eventuele wetenschappelijke
aspiraties. Maar het is wel zeer de vraag of alleen een stijging van de welvaart
onmiddellijk of op voldoende korte termijn de enorme achterstand zal kunnen
ongedaan maken. De zgn. sociaal-economische situatie van de Vlaamse provinciën
is ongetwijfeld verbeterd. Maar de cijfers leren ons dat deze verbetering geenszins
tot gevolg heeft gehad dat wij onze intellectuele achterstand mede inlopen.
Integendeel, de wanverhouding tussen Nederlandstalige en Franstalige studenten is,
zoals hoger betoogd, nog toegenomen.
In een overvloedig gedocumenteerde studie heeft Dr. J.L. Wieërs de oorzaken
geanalyseerd van het tekort aan wetenschappelijke roepingen in Vlaanderen11).
10) De verdeling van kredieten aan navorsers van het N.F.W.O. van 1957 tot 1961 bedroeg in
het totaal aan
Nederlandstaligen

18.200.000, - F.

Franstaligen

46.800.000, - F.

onbepaald

7.600.000, - F.

De verdeling in 1963 van de fondsen voor collectief fundamenteel wetenschappelijk onderzoek
(op basis van de taal van de aanvraag):
Nederlands

41.000.000, - F.

Frans

288.500.000, - F.

(het betreft hier echter meestal gemeenschappelijke projecten met Nederlandstalige en
Franstalige navorsers).
11) Over de oorzaken van het tekort aan wetenschappelijke roepingen in Vlaanderen, in Onze
Alma Mater, XIV/3/1962, pp. 5-19.

Streven. Jaargang 17

540
Benevens boven genoemde oorzaken vestigt Wieërs de aandacht op het gebrek aan
traditie en vertrouwen van de gewone Vlaamse man in een wetenschappelijke carrière;
de achterstand in de exact wetenschappelijke richting - een achterstand die reeds
aanvangt in het middelbaar onderwijs12); - het te lage aspiratieniveau, resultaat van
vele eeuwen achterstand en achterstelling; een gebrek aan relaties, kennis van de
mogelijkheden en contacten met intellectuelen (sociale taalgrens!). Ook Dr. Wieërs
wijst tenslotte op het onevenwicht in de toewijzing van kredieten tussen het
Nederlandstalig en Franstalig hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek: de
leemte dus in een evenwichtig gespreid regionaal wetenschapsbeleid.
Het verwerven van een evenwichtig aandeel van Vlamingen in de hoogste
maatschappelijke sectoren - diplomatie, leger, magistratuur, onderwijs - is nog een
kwestie van tijd, zo klinkt de klassieke argumentatie. Inderdaad, in het perspectief
van de eeuwigheid betekent een halve eeuw niet zoveel. Of echter in de huidige tijd
van technologische en wetenschappelijke vooruitgang het voor een klein cultuurgebied
toelaatbaar is jaarlijks ruim één miljard minder in wetenschappelijk onderwijs en
onderzoek te investeren, is een vraag waarop het antwoord beter door ons dan door
toekomstige geschiedschrijvers wordt gegeven! Zowel Prof. Coetsier als Dr. Wieërs
menen dat de relatieve toename van het aantal Vlaamse studenten - eerste voorwaarde
voor een betere deelneming aan het W.O. - daarom nog geen verbetering betekent
in de absolute minderheidspositie van de Vlaamse studenten in het totaal van de
Belgische verhoudingen.
Dr. Wieërs berekende de relatieve en absolute toename van Vlaamse studenten
tegenover de Franstaligen13). ‘Relatief is de toename bij de Nederlandstaligen sterker
dan bij de Franstaligen (90,8% tegenover 52,3%). In absolute cijfers is de Franstalige
Belgische studentenbevolking gestegen met 7119 eenheden, en de Nederlandstalige
met 7012 eenheden. Het verschil in studentental, dat 10 jaar geleden 5881 eenheden
meer voor de Franstaligen bedroeg, is nog groter geworden en bedraagt nu 5988
eenheden meer voor de Franstaligen’. En verder: ‘Wanneer concreet in 1953 op elke
duizend jongeren er bij de Franstaligen 28 meer naar de universiteit gingen dan bij
de Nederlandstaligen, dan zijn het er in 1963 reeds 37 meer Franstaligen dan
Nederlandstaligen geworden’, d.w.z. in de race naar volledige culturele democratie
geraakt Vlaanderen steeds meer achterop.

12) In de meeste vrije middelbare scholen kwamen slechts zeer onlangs de wetenschappelijke
richtingen van de humaniora tot ontwikkeling.
13) Dr. J.L. Wieërs, Evolutie van Leuven als aantrekkingspool gedurende het laatste decennium,
in Onze Alma Mater, 1964, nr. 1.
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Ook Prof. Coetsier is weinig optimist14): ‘Geen enkel van de thans kwantificeerbare
factoren laat voorzien dat de relatieve minderheidspositie van de vier Vlaamse
provincies bij benadering zal weggewerkt zijn in de loop van dit decennium’.
Deze aangelegenheid refereert dus niet naar de traditionele linguistische
‘grieventrommel’. Men kan echter van een moderne welvaartsstaat verwachten dat
alle mogelijke inspanningen worden in het werk gesteld om alle gewesten aan de
welvaart - niet op de eerste plaats de materiële! - te laten deelnemen. Deze stelling
impliceert geen maatregelen ten nadele van de Franstalige partner. Wel integendeel!
Maar het valt te betreuren dat de adviezen van de adviserende Nationale Raad wel
het accent leggen op de nadelige verhoudingen, maar tenslotte geen efficiëntere
maatregelen voorstellen die specifiek zijn afgestemd op de Vlaamse problematiek.
Na de talloze wetenschappelijke studies, vooral van Vlaamse zijde, meent de Raad
dat de thans beschikbare gegevens nog onvoldoende zijn om voorstellen te kunnen
doen. Inmiddels betekent elk jaar van immobilisme een absolute toename van de
achterstand.
Geen enkel van de destijds voorgestelde aanbevelingen door de Nationale Raad15)
kan worden beschouwd als een hefboom om de verhoudingen binnen een aanvaardbare
termijn te verbeteren.
Om een verbetering in de nabije toekomst te voorzien, eist Prof. Coetsier een
fundamentele wijziging van een aantal factoren en omstandigheden die de
doorstroming naar de universiteit beïnvloeden. Die wijziging van factoren is
momenteel niet aanwijsbaar, m.a.w. alles blijft bij het oude, d.w.z. een langzame
relatieve verhoging van het aantal Vlaamse studenten, maar een stagnatie in de
verhoudingen tot de rijksgemiddelden.

Toekomstsituatie voor het wetenschapsonderzoek in Vlaanderen
Met de kwade droom van een geometrische reeks voor ogen zijn de toekomstvisioenen
voor de Vlaamse intelligentsia wel hallucinant, maar nauwelijks aanlokkelijk te
noemen.
Het is immers duidelijk dat van een evenwichtige deelneming van Vlaamse vorsers
aan het W.O. nooit sprake kan zijn, vooraleer de achterstand in het Hoger Onderwijs
is goedgemaakt.

14) Doorstroming naar het hoger onderwijs I, Documenten van de Kultuurraad voor Vlaanderen,
1962, pp. 23-24.
15) Nationale Raad voor het wetenschapsbeleid. Verslag over de stijging van de
studentenbevolking, 1961.
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Wat de sociale en sociologische gevolgen op lange termijn zullen meebrengen,
daarover valt vandaag moeilijk te redeneren. Dit vraagstuk houdt verband met het
behoud van een gezond homogeen cultuurgebied, het verdwijnen van een sociale
taal- en cultuurkloof, de sociaal-culturele democratie en verheffing van
mindergegoeden en meer in concreto o.m. de vernederlandsing van het bedrijfsleven
en het gehele maatschappelijk cultuurbeeld.
Een en ander dient eveneens te worden gezien in het licht van een Verenigd Europa
met een vrij verkeer van personen en goederen en het wederzijds verlenen van de
effectus civilis aan academici uit de landen der gemeenschap. Het arbeidstekort in
het Waalse industriebekken zal - met hardere salarissen - zijn zuigkracht op
arbeidersemigranten uit Vlaanderen versterken in ruil voor een blijvende (grotere)
penetratie van Franstalige academici in Vlaanderen die de sociale taalkloof
bestendigen ofwel - door de reactie van de Vlaamse Beweging die tot in het jaar
2000 zal moeten blijven bewegen - het gemeenschapsklimaat in dit land blijven
vergiftigen....
Ten ware, ja, ten ware er aan dit perpetuum mobile een einde wordt gesteld.
En dit einde is in zicht.
Geen enkel nationaal wetgevend lichaam kan, gezien het Belgisch verband dat
toch nog wel hallucinanter visioenen zal overleven, aan deze kringloop een
bevrijdende oplossing schenken. Het andere landsdeel worstelt met even, zo niet
zwaardere problemen (o.m. demografische) die in ditzelfde verband geen oplossing
kunnen krijgen.
Slechts door de versterking van de eigen structuur en het verstrekken van een
zelfstandig beleidsvermogen aan de ‘regio's’, die deze staat uitmaken, zullen afdoende
middelen kunnen aangewend worden om aan de eigen behoeften tegemoet te komen.
Om deze reden is een ‘culturele autonomie’ waar de pedagogische problematiek van
wetenschappelijk onderwijs en onderzoek geheel aan ontsnapt, nutteloos en zonder
zin. Indien voor de politieke aspecten van dit probleem geen oplossing binnen onze
eigen cultuurkring kan gevonden worden dan is het streven naar culturele autonomie
louter vlagvertoon. Onderwijs en wetenschap vormen de kroon van elk cultuurpatroon.
1. De decentralisatie die vandaag in België aan de orde staat, moet voldoende
ingrijpend zijn om de gewesten door interprovinciale samenwerking zelf in staat te
stellen - ook en vooral financieel - maatregelen te overwegen die onder de vorm van
een tienjarenplan voor sociaal-culturele democratie de fundamentele intellectuele
behoeften van de Vlaamse provincies kunnen ondervangen.
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2. Op het plan van het toegepast wetenschappelijk onderzoek ligt de oplossing niet
in een splitsing van de wetenschappelijke research. Wel zal de planning van
wetenschappelijke projecten meer moeten geïntegreerd worden in de intellectuele
en economische structuren van de gewesten. Een geografische decentralisatie is op
de eerste plaats vereist. Zoals de aanwezigheid van een universitaire instelling
stimulerend inwerkt op de deelneming van jongeren uit dat gewest aan hoger
onderwijs, evenzo is de integratie van wetenschappelijke onderzoekscentra in de
regionale samenleving psychologisch van betekenis voor de aansporing tot
socio-culturele mobiliteit.
3. Wat de nadelige verdeling van fondsen (N.F.W.O.), wedstrijden, beurzen en
reiskredieten betreft moet gedacht worden aan een evenwichtiger verdeling. Een
verdeling op basis van twee gelijke fondsen is waarschijnlijk politiek niet haalbaar,
maar wel moet een toekenning volgens de procentuele vertegenwoordiging van
Nederlandstalige en Franstalige studenten afgedwongen worden.
4. Een en ander zal reeds een eerste verbetering kunnen ondergaan wanneer de
bestuurlijke samenstelling van deze Instituten en Fondsen ter bevordering van het
W.O. paritair zullen samengesteld zijn en voor bepaalde aangelegenheden eerst
afzonderlijk de problematiek vanuit het eigen gezichtsveld benaderen. Het is daarbij
onlogisch dat particuliere fondsen als het N.F.W.O. die praktisch uitsluitend met
overheidsgelden werken (78 miljoen in 1964), aan de publieke opinie geen
verantwoording verschuldigd zijn. De Ministers van Onderwijs zelf betogen dat de
subsidie van de staat ‘een forfaitaire toelage betreft, welke niet aan de staatscontrole
is onderworpen’.
Het accent van deze bijdrage is bewust op het financieel aspect van het
wetenschappelijk onderwijs en onderzoek gelegd. Daaruit mag niet worden afgeleid
dat andere elementen en oorzaken van een geringere betekenis zouden zijn. Wel kan
de dag van vandaag zonder geld geen onderwijs en wetenschap meer worden
opgebouwd. Dit is een discussiebasis waarover iedereen het eens kan zijn.
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Bezitsvorming in Nederland*)
L. Janssen S.J.
MEN kan veilig zeggen dat de bezitsvorming als sociaal en politiek probleem in
Nederland pas na de oorlog is gaan spelen. Toch waren ook vóór de oorlog al enige
maatregelen genomen ter bevordering van het eigen woningbezit, terwijl ook sommige
bedrijven (o.a. Philips) al certificaten van preferente aandelen in het eigen bedrijf
ter beschikking van hun werknemers stelden. Het was vooral Romme, die onmiddellijk
na de oorlog de bezitsvorming gemaakt heeft tot een belangrijk programmapunt van
de K.V.P. De geijkte economische wetenschap had altijd geleerd, dat kapitaalvorming
alleen veilig is bij de bezitters van grote vermogens. Ook de socialisten geloofden
in dit axioma, en omdat zij de opeenhoping van vermogen in de handen van weinigen
niet aanvaardbaar achtten, stelden zij daarvoor in de plaats vermogensvorming door
de staat. Romme ontkende het axioma en stelde als alternatief een gecombineerde
activiteit van de overheid en het georganiseerde bedrijfsleven (hij was de voorvechter
van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie) om het spaarvermogen en de spaarwil
van de hele bevolking op te voeren, zodat allen zouden deelnemen in de
kapitaalvorming. Politiek gezien had dit het voordeel dat de K.V.P. een eigen gezicht
kreeg, dat aantrekkelijk geacht kon worden ook voor de arbeiders.
De eerste belangrijke publikatie op dit terrein was een boekje geschreven door
Romme en Van den Brink: Verbreiding van privaateigendom (augustus 1945). Na
eerst de ideële gronden voor vermogensvorming door brede lagen van het volk
uiteengezet te hebben, stellen zij voor, het loonstelsel aan te vullen met een systeem
van deelname in de winst. Aangezien dit systeem alleen maar een maatschappelijke
verbetering kan zijn als het op grote schaal geschiedt, stellen zij voor het verplicht
te stellen, terwijl de overheid toezicht moet houden op de naleving ervan. De
winstdeling zal moeten geschieden per bedrijfstak, terwijl de arbeiders van de meest
bloeiende ondernemingen procentsgewijze meer zullen ontvangen. De beslissing
over het al of niet uitkeren van de winst ligt bij de leiding van de onderneming, maar
de aanspraken op de niet-uitgekeerde winst blijven onverkort bestaan. De arbeiders
krijgen hiervoor waardepapieren in een per bedrijfstak

*) Dit artikel is de bewerking van een lezing gehouden in Frankfort op 3 sept. 1963. Bij de
voorbereiding werd een ruim gebruik gemaakt van de Documentatie Bezitsvorming van de
K.V.P.
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op te richten Arbeiderswinstfonds. Ook de in contanten uitgekeerde winst kan niet
helemaal voor directe consumptie bestemd worden. Daarom zou een
Arbeiderswinstbank opgericht moeten worden, een spaarbank, die de belegging van
de vrijgekomen gelden verzorgt. De arbeider kan alleen over deze gelden beschikken
voor kapitaalsdoeleinden en voor bijzondere noden. Het systeem van de winstdeling
en van de investering daarvan zou moeten ingebouwd worden in het geheel van de
p.b.o..
De ideeën vonden bij de socialisten een bijzonder koel onthaal. Zij meenden
immers een veel beter alternatief te hebben in de vermogensvorming door de staat,
terwijl zij ook heel sceptisch stonden tegenover de praktische uitvoerbaarheid van
de voorstellen van Romme en Van den Brink. De protestantse partijen en de liberalen
bleven bij dit alles tamelijk onverschillig. Aangezien de regering echter gebaseerd
was op de ‘Rooms-rode coalitie’, moesten de socialisten wel een eind meegaan en
waren ze gedwongen hun gedachten over dit onderwerp te laten gaan.
In 1952 verscheen er een rapport van het Wetenschappelijk Adviesbureau van de
K.A.B. Naast de gewone argumenten voor bezitsvorming, ontleend aan de waardigheid
van de menselijke persoon en aan het welzijn van de gemeenschap, werd een specifiek
en voor 1952 actueel motief gegeven voor bezitsvorming in de vorm van een aandeel
in de investeringen. Dit was nl. het jaar van de consumptiebeperking: met het oog
op de betalingsbalans, de noodzaak van een hoog investeringsvolume en de
defensielasten hadden de vakverenigingen genoegen genomen met een achterblijven
van de consumptie bij de toename van het nationaal inkomen. Zij wilden echter geen
genoegen nemen met een dienovereenkomstige achteruitgang van het arbeidsaandeel
in het nationale inkomen. Men zocht de oplossing van de tegenstelling in een
aanspraak van de arbeiders op een deel van dat stuk van het nationaal inkomen, dat
om economische redenen in de produktieve sfeer moest blijven.
Hiervoor werden in principe twee methoden aangegeven: het systeem van de
collectieve- en dat van de individuele investeringsdeling. Bij het eerste systeem zou
elke arbeider deelgenoot worden in een nationaal investeringsfonds, dat gevormd
zou worden uit een aan de arbeiders toekomend deel van de winst van alle
ondernemingen. Alle arbeiders krijgen een aanspraak op een investeringsaandeel
overeenkomstig het verdiende loon (met een maximum-grens, waarboven het aandeel
gelijk blijft) ongeacht de vraag of de onderneming waarin iemand werkzaam is, al
of niet winst heeft gemaakt.
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Bij het systeem van individuele winstdeling daarentegen, wordt er een band gelegd
tussen het voor de arbeidersgroep beschikbaar komende deel van de winst van een
bepaalde onderneming en de individuele in die onderneming werkzame arbeiders.
De socialisten prefereerden het eerste systeem. Zij vonden het onrechtvaardig dat
sommige arbeiders meer of minder zouden krijgen door omstandigheden waar zij
zelf geen invloed op hadden. Immers de winsten zijn slechts voor een gering deel
afhankelijk van de inspanning van de arbeiders, en voor het grootste deel van
conjuncturele en structurele factoren. De tweede methode vonden zij in strijd met
het principe gelijk loon voor gelijke arbeid.
De K.A.B. daarentegen koos voor het systeem van de individuele winstdeling.
Het voornaamste motief was, dat bij dit systeem het individu een grotere vrijheid
gelaten wordt bij de keuze van en het beheer en de beschikkingsmacht over zijn
toekomstig eigendomsobject. Bij het collectieve systeem is er geen keuze wat de
belegging betreft: alles gaat in een gezamenlijke pot; verzilvering van certificaten
kan, onder bepaalde voorwaarden, alleen geschieden door overdracht van de
certificaten aan de overheid. Bij het individuele systeem, zegt het rapport (en dit
klinkt wel wat naïef) zouden de arbeiders, als deel van de ondernemingsgemeenschap,
zelve mede behoren te beslissen of het hun toekomende winstaandeel al dan niet
voor interne financiering zou worden aangewend, omdat zij zelf over de wijze van
belegging konden beslissen. Men ziet, dat hier tussen neus en lippen door economische
medezeggenschap over een zo belangrijk aspect als de zelffinanciering verondersteld
werd.
Op het politieke vlak had Romme het offensief ingezet, maar veel verder dan enkele
schermutselingen kwam hij niet. De geesten waren er nog niet rijp voor. De katholieke
arbeiders reageerden erg lauw, de protestanten waren onverschillig, de liberalen
waren tegen regeringsinmenging en de socialisten waren zonder meer tegen. Hun
bezwaren waren voor een goed deel van emotionele aard. Bezit was een belast begrip
voor hen. ‘De partij bestrijdt de kapitalistische geest, die de mens ondergeschikt
maakt aan het bezit’, aldus het Beginselprogram van de P.v.d.A. in 1947. Later
noemde Burger in de Kamer bezitsvorming een materialistische slogan. Het enige
wat Romme in deze omstandigheden bereiken kon, was de instelling van een
Commissie Bezitsspreiding, ingesteld door de Minister van Sociale Zaken, Dr. Drees.
Deze commissie heeft een moeizaam bestaan geleid. In 1948 ingesteld, deed ze
het eerste interim-rapport eerst in 1952 het licht zien. Dit
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handelde over het vraagstuk der winstdeling. Het meest teleurstellende van dit rapport
lijkt mij, dat de commissie ervan heeft afgezien het probleem van een
werknemersaandeel in de voor interne financiering te gebruiken winst te bespreken.
Dáár wordt immers het nieuwe industriële vermogen voor het grootste deel gevormd.
Volgens de zesde Industrialisatienota wordt 80% van de bruto-investeringen
gefinancierd uit afschrijvingen en ingehouden winsten. Als we aannemen dat de
vervangingsinvesteringen, die ongeveer 30% bedragen van de totale bruto
investeringen, gefinancierd worden uit de afschrijvingen, dan volgt hieruit dat de
nieuwe investeringen, dus het nieuwgevormde industriële vermogen, voor 70% tot
stand gebracht worden door ingehouden winsten. Dit nieuwe vermogen valt uitsluitend
toe aan de aandeelhouders, wat tot uitdrukking komt in de stijging van de koersen
van de aandelen. Hierdoor wordt de toch al ongelijke verdeling van het vermogen
steeds ongelijker. Als men werkelijk wil komen tot een meer gelijke verdeling van
de vermogens, dan zal men de zaak daar moeten aanpakken waar de nieuwe
vermogens worden gevormd, m.a.w. men kan de interne financiering niet buiten
beschouwing laten. Winstdelingsregelingen, die dit probleem uit de weg gaan, zullen
nooit tot een bezitsspreiding op grote schaal kunnen leiden.
Keren we nu terug tot het rapport van de commissie bezitsspreiding. De commissie
was van mening, dat noch de protestants-christelijke, noch de katholieke, noch de
modern-humanistische ethiek winstdeling stellen als een volstrekte eis van
gerechtigheid. Zij meende ook, dat winstdeling in de huidige situatie slechts een
bescheiden bijdrage kan leveren tot vorming van duurzaam bezit. Als men de
ingehouden winst van verdeling uitsluit, is het niet moeilijk om het met deze mening
eens te zijn. Ook vond de commissie, dat van winstdeling in het algemeen een
enigszins betekenende prikkel tot verhoging der produktie niet te verwachten valt.
De vormen van winstdeling, welke gericht zijn op de vorming van duurzaam bezit,
kunnen in zekere - zij het beperkte - mate tot verhoging van de sociale zekerheid
bijdragen. De commissie wees winstdeling per bedrijfstak voor het gehele
bedrijfsleven af als in strijd met de billijkheid en met de gedachte van de onderneming
als zelfstandige arbeidsgemeenschap. Tenslotte stond de commissie ook afwijzend
tegenover een wettelijke verplichting tot winstdeling en wel op de volgende gronden:
1. zij acht daartoe geen rechtsgrond aanwezig, 2. winstdeling is geen algemeen
aanvaarde gedachte in het bedrijfsleven, 3. de noodzakelijke psychologische sfeer
voor winstdeling is niet in alle ondernemingen aanwezig, 4. de mogelijkheden voor
winstdeling in de verschillende sectoren van het bedrijfsleven lopen te sterk uiteen,
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5. algemene invoering van winstdeling zou volgens een aantal leden (ongetwijfeld
de socialisten) afbreuk doen aan het beginsel van gelijk loon voor gelijk werk.
Het tweede rapport van de commissie bezitsspreiding kwam uit in 1955 en handelde
over ‘bevordering van bezitsvorming door sparen’. Men stuitte al gauw op het
bezwaar, dat vooral zwaar weegt bij de socialisten, dat maatregelen om het vrijwillige
sparen te bevorderen alleen werken, als het inkomen hoog genoeg is om te sparen.
Dit is bij de laagste inkomenstrekkers niet het geval. Zij raken door allerlei
spaarregelingen nog meer achterop. De commissie negeerde dit probleem met de
opmerking, dat dit soort bezwaren ondervangen moest worden in de inkomenssfeer,
die niet tot haar competentie behoorde. Zij was verdeeld over de vraag of het
verlangen om te sparen wel in het volk aanwezig was, maar men was het erover eens,
dat maatregelen nodig waren om de mensen over de spaardrempel heen te helpen.
Wat de vermogensobjecten betreft sprak de commissie zich uit voor een zekere vrije
spaarrekening voordat men overgaat tot de geblokkeerde spaarrekening,
verzekeringen, effecten zonder groot koersrisico, verder een eigen huis,
woninginrichting en vakopleiding. De commissie pleitte voor spaarpremies door het
bedrijfsleven van 10 tot 40% van het gespaarde bedrag, tot 5% van het loon (allemaal
nogal schriel, maar wij zaten toen in Nederland met een straf-geleide loonpolitiek),
terwijl men de voorkeur gaf aan spaarrekeningen bij een instelling buiten de
onderneming. Zij wees vrijdom van belasting voor gespaarde gelden af, aangezien
daardoor de meer welgestelden (door het hogere tarief dat zij moeten betalen) meer
bevoordeeld zouden worden. Wel was de commissie voor vrijstelling van
loonbelasting en sociale lasten over door de ondernemingen betaalde premies. Verder
was er een voorstel voor gepremiëerde spaarregelingen voor overheidspersoneel en
voor een spaarregeling voor zelfstandigen, waarbij de overheid de premie zou betalen.
Deze rapporten hebben grote invloed gehad op het denken over de bezitsvorming,
maar de overheid heeft zich ook jarenlang verstopt achter het advies, dat nog
uitgebracht moest worden door deze commissie. In 1953 verschijnt er voor het eerst
een passage in de Troonrede met betrekking tot de bezitsvorming: ‘het vraagstuk
van de bezitsvorming is in studie in samenwerking met de Commissie
Bezitsspreiding’. Sindsdien verscheen er ieder jaar trouw een paragraaf in de
Troonrede, meestal uitermate vaag.
Onderwijl gebeurde er meer in het bedrijfsleven op het gebied van spaarregelingen
dan door de overheid. Belangrijk was de invoering van
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een gepremiëerde spaarregeling op de Staatsmijnen in 1952. Maar de eerste
overheidsmaatregel op het gebied van de bezitsvorming was de Premie- en
bijdrageregeling woningbouw 1953. Bezitsvorming in de vorm van een eigen huis
heeft dan de voorkeur van de regering, tot ongenoegen van de socialisten. Dezen
vinden, dat het bezit van een eigen huis niet sterker bevorderd dient te worden dan
het verkrijgen van goede huurwoningen (Wenkend Perspectief). De overheid verleende
wel vrijstelling van belasting voor de premie door ondernemingen aan bouwfondsen
verleend, maar niet voor die aan andere spaarfondsen. Dat overigens deze
bouwfondsen werkelijk zoden aan de dijk konden zetten, bewezen de Staalwerken
‘de Maas’ te Maastricht, in welk bedrijf 200 arbeiders een eigen huis verworven
hadden, zeven jaar nadat in 1951 de spaarregeling begonnen was.
Intussen ging de opinievorming in Nederland verder. De gedachte, door Romme en
Van den Brink gelanceerd, om de arbeiders te laten delen in de nieuwe investeringen,
raakte meer en meer op de achtergrond, het bevorderen van vermogensvorming door
sparen kwam echter steeds meer in de belangstelling. De liberalen werden veel
meegaander en de socialisten waren nogal geschrokken van een enquête, die gehouden
was vooral onder hun eigen mensen. Op de vraag of men vóór overheidsmaatregelen
ter bevordering van bezitsvorming was, bleek het antwoord veel meer positief te zijn
dan men verwacht had, nl. 52% vóór, 35% tegen en 13% geen opinie.
Toch is de gedachte aan bezitsvorming uit de ingehouden winst niet opgegeven.
Integendeel, zij heeft in socialistische kring de laatste tijd sterk veld gewonnen. Het
schijnt dat de drie vakcentrales op dit punt elkaar gevonden hebben en dat wij
binnenkort concrete voorstellen mogen verwachten.
Het kan nuttig zijn een overzicht te geven van de bestaande maatregelen op het gebied
van eigendomsvorming.
Vooreerst dan de maatregelen van de overheid.
1. Er bestaat een door de overheid gesubsidieerde jeugdspaarregeling. De
jeugdspaarder moet minstens f 30. - en kan hoogstens f 200. - per jaar sparen
onder deze regeling. Het tegoed moet enige jaren blijven staan en kan alleen
onder bepaalde voorwaarden worden opgenomen. Als dat gebeurt, betaalt de
overheid een premie van 10% over het bespaarde bedrag plus interest. Ongeveer
een vierde van de deelgerechtigde jongeren neemt aan deze spaarregeling deel.
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2. In behandeling is een algemene premie-spaarwet in dezelfde trant als de
jeugdspaarwet maar vooral bedoeld voor die volwassenen, die niet kunnen
vallen onder de ondernemingsspaarregelingen.
3. Een wet staat toe, dat door de onderneming betaalde premies niet als loon
beschouwd worden, zodat er geen loonbelasting en sociale lasten van betaald
behoeven te worden. De maximum spaarpremie is f 390. - per jaar. Als het
gespaarde bedrag vier jaar blijft uitstaan, mag de onderneming een premie geven
van 50% over het gespaarde bedrag, bij zeven jaar 100% en als het tien jaar
blijft uitstaan zelfs 200%. Dit slaat dus op de premies die de ondernemingen
belastingvrij geven kunnen, het spreekt vanzelf dat het hier niet gaat om een
verplichte regeling.
4. Voor inkomenstrekkers beneden f 12.000. - wordt de aankoop van effecten
aantrekkelijk gemaakt doordat de wet vrijstelling verleent van zegel- en
registratierechten.

Maatregelen in de private sfeer:
1. De gepremiëerde spaarregelingen als boven genoemd zijn sterk toegenomen.
Men kan ze onderscheiden in actieve en passieve. Bij de eerste soort gaat het
initiatief voor de besparing uit van de werknemer, bij de tweede soort is het de
ondernemer die een bepaald bedrag voor zijn werknemers opzij legt. Het is
moeilijk om juiste cijfers omtrent de deelname aan deze regelingen te krijgen.
Men schat dat ongeveer 30% van de mogelijke deelnemers werkelijk meedoet.
2. Ook overheid en gemeenten hebben spaarregelingen, waaraan ongeveer de helft
van de deelgerechtigden meedoet.
3. Verder zijn er nog een groot aantal winstdelingsregelingen. Voorzover deze een
uitkering in baar geld geven, vallen ze niet onder de spaarregelingen, maar
dikwijls wordt een gedeelte als spaartegoed uitgekeerd of er wordt gelegenheid
gegeven om certificaten of obligaties te kopen, die een bijzonder hoge rente
geven.

Tot slot is het interessant om op te merken, dat de ervaring in Nederland leert, dat
de bespaarde gelden, als ze na enige jaren opgenomen kunnen worden, meestal in
de vermogenssfeer belegd blijven, en dat slechts een klein gedeelte in de consumptieve
sfeer wordt verteerd. De in contanten uitgekeerde winstdelingen daarentegen worden
grotendeels consumptief besteed.
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Erfzonde in schriftuurlijk perspectief
S. Trooster S.J.
DAT de kerkelijke erfzondeleer ons momenteel voor grote moeilijkheden plaatst,
behoeft eigenlijk nauwelijks gezegd te worden. Ook hier heeft het zgn. evolutionistisch
denken een stevige spaak gestoken in het rustig en zorgeloos ronddraaiend rad van
de traditionele voorstelling. Van meerdere zijden is geprobeerd de kerkelijke leer
aan te passen aan het huidige levensgevoel. Niet alle pogingen in deze echter zijn
erin geslaagd de geloofsleer onaangetast door te geven; geloofsleer die in haar meest
wezenlijke inhoud misschien als volgt kan worden weergegeven: iedere mens begint
zijn leven in een zondige toestand, en dat omwille van de zonde van Adam die door
de verbondenheid-in-zonde van allen bevestigd en bestendigd is. Onlangs echter
heeft men de erfzonde-in-ons gereduceerd tot de ‘ervaring van kosmische
onvolgroeidheid’; stellingname waarin het authentiek zondig karakter van de erfzonde
onzichtbaar raakt1). Ook is de oorzakelijkheid van Adams zonde t.a.v. de universele
zondigheid der mensheid soms weggedacht. Volgens de evolutieleer immers moet
de eerste mens uiterst primitief mens geweest zijn; ‘en hoe zou een zo primitief wezen
in staat geweest zijn tot de bondsbreuk met God, tot het weigeren.... van het geschenk
van Gods gemeenschap, van de genade?’2). Reeds Paulus zou het verhaal van de
zondeval ten onrechte historisch geïnterpreteerd hebben.
Nu lijkt het ondoenlijk in het bestek van dit essay de huidige problematiek rond
de kerkelijke erfzondeleer volledig te behandelen. Zo zou b.v. een diepgaande
beschouwing van het verlossingsmysterie vooraf moeten gaan; ‘erfzonde’ immers
wordt eerst zichtbaar in het licht van de verlossing, door Christus gebracht3). Wij
zoeken daarom onze beperking in het aanwijzen van de reële mogelijkheden die een
schriftuurlijk-theologische benadering van dit vraagstuk biedt. Misschien is daartoe
vóór alles nodig, dat een bevredigend antwoord gezocht wordt op de vraag: Wie is
nu eigenlijk die ‘Adam’, die zo'n belangrijke rol speelt in het mysterie van de
erfzonde?

Wie is Adam?
De eerste maal dat ‘Adam’ optreedt in de H. Schrift, is het paradijsverhaal in Gen.
2-3. In een vorig essay4) is uitgewerkt, dat dit verhaal geen geschiedenis in onze
moderne zin is. Er is geen enkele grond te veronderstellen, dat het zou berusten op
overlevering uit de oertijd van de mensheid. Het is integendeel ontstaan uit de
profetische visie van de auteur op de toestand van heil en onheil, waarin de mensheid
van zijn eigen tijd leefde. Men kan het zelfs karakteriseren als een ‘maschal’, een
allegorie, een parabel; maar dan toch een parabel, die een concrete historische
waarheid uitbeeldt.
1) Zie Streven, juli 1962, 963-966.
2) E. Brongersma, De macht der zonde; in: Te Elfder Ure 10 (1963) p. 28; Ook: J.A.M.
Weterman, Bijbel en evolutie; in: R.K. Artsenblad 41 (1962) p. 27.
3) Reeds bij Paulus fungeert de beroemde erfzonde-tekst in Rom. 5 als argument in zijn
verlossingsleer.
4) Zie ons essay ‘Het aards paradijs in de hedendaagse theologie’; in: Streven, oktober 1963,
39-47. Deze studie wordt ook verder in dit artikel verondersteld.
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De vraag is dan: welke werkelijkheid wordt in dit verhaal uitgebeeld? Het feit dat
‘Adam’ hier zeker niet als eigennaam gebruikt is, maar steeds met het lidwoord
geschreven wordt - ‘ha'adam’ = de mens -, schijnt de volgende inhoud te suggereren:
de mens, iedere mens, wordt door God geschapen in zijn eigen persoonlijke
paradijstoestand en wordt daarin geroepen tot gemeenschap met God; iedere mens
moet deze roeping beantwoorden in een daad van positieve persoonlijke
zelfbestemming; in feite echter is dit antwoord in iedere mens negatief; daarin begaat
iedere mens zijn eigen oerzonde die hem eens en voor altijd van God vervreemdt en
hem overlevert aan de dood, hem insluit in de oerzonde der menselijke existentie en
zo voor hem de noodzaak schept van verlost-worden5). Het paradijsverhaal zou dan
alleen symbolische beschrijving zijn van de situatie waarin iedere mens zich bevindt;
‘Adam’ zou slechts ‘Elckerlyc’ zijn. Zeker geen historische figuur aan de aanvang
van de geschiedenis der mensheid, die oorzaak zou zijn van de universele zondigheid
waarin de mensheid thans verkeert.
Zo eenvoudig liggen de zaken echter niet. Even verder in het bijbelse verhaal van
de oergeschiedenis der mensheid wordt Adam wel degelijk als eigennaam gebruikt,
zonder lidwoord; en wel door dezelfde auteur (Gen. 4, 25). In de huidige redactie
van de H. Schrift gebeurt hetzelfde in Gen. 5, 3. Bovendien - en dit lijkt
doorslaggevend -, in dit 5e hoofdstuk wordt in een geslachtslijst aangeduid, hoe onze
huidige onheilssituatie moet teruggevoerd worden op de zonde van Adam. ‘De
hagiograaf wil wel degelijk - het raakt de kern van zijn getuigenis - onze huidige
toestand verklaren. Die Adam is niet slechts een spiegel, een type, maar ook werkelijke
oorzaak van onze toestand’, schrijft Renckens6). Waaraan Smulders toevoegt: ‘De
breuk der mensheid met God,...., vraagt voor de gelovige om verklaring. In de
Israëlitische visie, waarin de wording der mensheid niet een kringloop is, maar een
weg, kan de algemeenheid van de zonde slechts voortkomen uit een schuld, die werd
bedreven aan het begin van die weg’7). Hier lijkt Adam dus eerder de historische
stamvader van het menselijk geslacht, die door zijn zonde het oorspronkelijk heilsplan
van God voor geheel zijn nageslacht in onheil verkeerd heeft.
Ook deze gevolgtrekking echter houdt te weinig rekening met de
karakteristiek-bijbelse voorstellingswijze. De H. Schrift bezit een sterk gevoel voor
de solidariteit in heil en onheil van allen. Zij constateert herhaaldelijk de universaliteit
van de zonde in de mensheid (b.v. Ps. 14, 2-3; 130, 3; 143, 2). En niet alleen is de
zonde universeel in die zin, dat zij in alle mensen leeft, maar ook in die zin, dat zij
geworteld staat in de aanvang van het bestaan van de mens, gegeven is met zijn
geboorte: ‘Want in ongerechtigheid ben ik geboren, en mijn moeder ontving mij in
zonde’ (Ps. 51, 7).
Een dergelijke universaliteit en radicaliteit van de menselijke zondigheid nu berust
op de menselijke solidariteit in zonde. Deze solidariteit wordt graag uitgedrukt in de
conceptie, dat zonde en schuld van geslacht op geslacht worden
5) Zo b.v. de befaamde protestantse theoloog Emil Brunner, Der Mensch im Widerspruch. Die
christliche Lehre vom wahren und wirklichen Menschen, Berlin, 1937; vgl. H. Volk, E.
Brunners Lehre von dem Sünder, Münster, 1950, vooral pp. 40-43; 108-139.
6) H. Renckens S.J., Israëls visie op het verleden. Over Genesis 1-3, Lannoo, Tielt-Den Haag,
1958 (3e druk), p. 210.
7) P. Smulders S.J., Het visioen van Teilhard de Chardin, Desclée de Brouwer, 1962, p. 257.
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overgedragen. Algemeen is in het Oude Testament de mening, dat de latere generaties
delen in de schuld van hun ‘vaderen’ (b.v. Ps. 79, 8-9; 106, 6). Zeer sterk in Klaaglied
5, 7: ‘Onze vaderen hebben gezondigd: zij zijn niet meer, wij dragen hun schuld’.
Zo vormen een familie, een ras of volk voor God een levende eenheid in zonde (of
uitverkiezing). Zo wordt Israël zelfs gezien als één zondige persoon; en dat niet alleen
in het heden van de profeet, maar ook in zijn historisch bestaan (b.v. Ez. 16).
Gewoonlijk wordt dan deze gemeenschap aangeduid in de zondige stamvader, die
heel zijn ‘huis’, heel zijn volk heeft meegesleept in zijn schuld (b.v. Gen. 9, 19.
25-27; 19, 36-38; Osee 11, 1. 3-8; 12, 3-4; Is. 43, 1. 27). Het kunstmatige in deze
‘etnologie’ springt aanstonds in het oog: vaak wordt de stamvader verzonnen vanuit
de naam van het volk8); hij dient dan ook alleen om de gemeenschap in heil en onheil
van geheel een volk uit te beelden in de vereenzelviging van nageslacht en stamvader.
Deze merkwaardige werkelijkheid van de stamvader als concrete vertegenwoordiger
van verbondenheid in heil en onheil van geheel een volk, tot in zijn historisch bestaan,
heeft men wel het verschijnsel van de corporatieve persoonlijkheid genoemd; deze
bestaat hierin ‘dat een individuele persoon een groep in zich besluit en gestalte geeft,
en dat omgekeerd de groep als één persoon optreedt, en dit alles niet in een literaire
fictie, doch in een zeer reële beleving’9). Deze ‘corporatieve persoonlijkheid’ blijft
dan in de H. Schrift nooit een loutere personificatie van een groep of een volk, maar
wordt wel degelijk ook gezien als een stamvader uit de dagen van weleer; hij is niet
louter oertype, maar ook aanvang, ‘eerste’ in het historische bestaan van deze groep,
dit volk.
Duidelijk is nu, dat ook Adam in het paradijsverhaal bepaald wordt door de zojuist
omschreven conceptie van solidariteit in heil en onheil. Adam fungeert hier duidelijk
als ‘corporatieve persoonlijkheid’, in wie de verbondenheid in zonde van geheel de
mensheid wordt aangeduid in de stamvader van het menselijk geslacht. Daarom juist
heet hij ‘ha'adam’ = de mens. Adam is daarom zeker niet zonder meer gelijk te stellen
met ‘Elckerlyc’; hij is minstens ook degene die als stamvader het onheil van
‘Elckerlyc’ verklaart. Voor de profetische auteur van het paradijsverhaal is ‘Adam’
zeker individuele persoon - binnen zijn mensbeeld kan hij hem eenvoudig niet anders
gezien hebben - en wel: eerste individu; maar dan gedacht als ‘tijdeloze concentratie
van alles wat mens heet’10), in wie heel de mensheid aanwezig is in haar verbondenheid
in heil en onheil vanaf het eerste begin.
Dit begin wordt hier bovendien protologisch gezien: het paradijsverhaal geeft
protologie, d.w.z. gelovige zingeving van het huidige mensenbestaan (‘het ver8) Een sprekend voorbeeld is Gen. 19, 36-38: ‘Zo werden de beide dochters van Lot zwanger
van haar vader. De oudste baarde een zoon, en noemde hem Moab; hij werd de vader der
tegenwoordige Moabieten. Ook de jongste baarde een zoon, en noemde hem Ben-Ammi; hij
is de vader der tegenwoordige Ammonieten’. De bedoeling is duidelijk: de Israëlieten moeten
afgeschrikt worden van intiemer contact met Moabieten en Ammonieten. Daartoe wordt
gewezen op de verdorvenheid van deze volken. Om deze zondigheid concreet uit te beelden
wordt de incestueuze verhouding van de dochters van Lot met haar vader uitgedacht, en de
kinderen daaruit als stamvaders van de gewraakte volken gemaakt. De namen van deze
stamvaders zijn duidelijk kunstmatig gevormd uit de namen van de volken.
9) P. Schoonenberg S.J., Het geloof van ons Doopsel IV, De macht der zonde, L.C.G. Malmberg,
's-Hertogenbosch, 1962, p. 77, nt. 1.
10) Vgl. H. Renckens S.J., o.c.p. 208.
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schijnsel mens’, als u wilt) vanuit het ‘begin’, de ‘oertijd’, die in strikt theologische
zin wordt gezien als heel de heilsgeschiedenis in zich bevattend heilsproject Gods,
waarin zin en werkelijkheid van geheel de volgende gsechiedenis van heil en onheil
reeds bepaald en geopenbaard liggen. Adam is hier ‘eerste’ mens in protologisch
perspectief, in wie het negatieve antwoord van geheel de mensheid op Gods heilsplan
is geconcentreerd; zijn zonde is ‘eerste zonde’ in protologische zin, waarin de
universele zondigheid van geheel het menselijk geslacht en van alle mensen is
meegedacht. In dit verband lijkt het van belang goed op te merken, dat de zonde van
Adam in het paradijsverhaal uitdrukkelijk wordt beschreven als onmiddellijk
opgenomen in het plan van Gods onverzettelijke heilswil, in de belofte van verlossing
die wordt uitgesproken nog vóór het vonnis (Gen. 3, 15). De zonde van Adam, en
daarin de zondigheid van geheel het menselijk geslacht, is opgenomen in Gods
oorspronkelijk heilsproject, protologisch gezien (vgl. Ef. 1, 3-14); is opgenomen in
het getuigenis voor Gods universele heilswil.
Zo verklaart Gen. 3 de universele ellende en zondigheid der mensheid als haar
oorsprong vindend in de eerste zonde van Adam; d.w.z. zonde die voor geheel de
mensheid Gods oorspronkelijk heilsplan met de mens tot onheil ombuigt, maar waarin
tegelijk de zondigheid van geheel deze mensheid en van alle mensen is meegedacht:
protologisch eerste zonde door ‘Adam’ als corporatieve persoonlijkheid begaan.
Deze zonde is minstens even historisch als de universele verbondenheid van geheel
de mensheid in zonde vanaf het begin historische werkelijkheid is, onheilsfeit. De
ware oorzakelijkheid van Adams zonde ten opzichte van de algemeen-menselijke
onheilssituatie sluit dus geenszins uit, dat ook de latere zonden mede oorzaak zijn
van de universaliteit van het onheil dat over de mensheid ligt; in de gedachtengang
van de H. Schrift wordt dit integendeel ingesloten. Wij moeten er zelfs rekening mee
houden, dat de stamvader Adam even kunstmatig is uitgedacht als andere stamvaders
van volken, alleen om de verbondenheid van allen in zonde en onheil uit te beelden
in de vereenzelviging van nageslacht en stamvader.
Zo verschilt ook in de schriftuurlijke gedachtengang de eerste zonde van de latere,
omdat zij als eerste zonde is gedacht. De eerste zonde wordt juist gezien als prototype
- oerbeeld èn bron - van alle zonde; de mens Adam evenzeer als prototype - oerbeeld
èn stamvader - van alle mensen in hun zondaar-zijn. Zeker, er is veel voor te zeggen,
dat die eerste zonde niet van de latere verschilt in de wijze waarop zij bedreven is;
dat lijkt zelfs duidelijk uit het verhaal zelf. Maar zij verschilt wezenlijk vanuit het
protologisch perspectief waarin zij gezien wordt. Omgekeerd kan men misschien
ook zeggen, dat ook ónze zonde afwijzen betekent van Gods heilsplan met de
mensheid; maar zij geschiedt altijd in een mens-zijn dat reeds van God afgekeerd is.
Onze zonde bevestigt zeer zeker de onheilssituatie waarin de mensheid geraakt is:
die van Adam echter ‘begint’ deze, en wel in protologische zin. Juist daarom heet
de eerste zondaar ‘Adam’ en niet ‘Elckerlyc’.

Paulus over Adam en ‘erfzonde’
Deze visie op Adam en zijn eerste zonde wordt in de Romeinenbrief van S. Paulus
niet weinig uitgediept en versterkt. Om het belang van deze tekst moge een letterlijke
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‘Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is binnengetreden en door de
zonde de dood, zo is ook de dood over alle mensen gekomen, aangezien (= gegeven
het feit dat) allen gezondigd hebben. Er was immers reeds zonde in de wereld, vóór
de Wet er was. Maar zonde wordt niet aangerekend, waar geen wet is (zeggen jullie
Joden; maar ík wijs erop:) Toch heeft de dood als koning geheerst in de tijd van
Adam tot Mozes (de tijd zonder wet), dus ook over hen die zich niet op de wijze van
Adam schuldig hadden gemaakt aan een overtreding.
Adam nu is het beeld van Hem die komen moest. Doch de genadegave is niet
afgemeten naar de zondeval. Al zijn door de overtreding van die éne allen gestorven,
Gods genade, zijn gift bestaande in de genade van de ene mens Jesus Christus, is
nog veel overvloediger over allen neergedaald. Zijn geschenk overtreft de werking
van die ene zonde. Het oordeel bracht op grond van één overtreding de veroordeling,
de genade bracht na vele overtredingen de vrijspraak. En als de dood zijn heerschappij
heeft verworven door één mens, als gevolg van de val van die mens, dan zullen zij
die de overvloed van de genade en de gave der gerechtigheid ontvangen, eens des te
heerlijker leven en regeren, dank zij de ene mens, Jesus Christus.
Derhalve, één overtreding bracht over allen de veroordeling, en één wetsvervulling
bracht over allen vrijspraak ten leven. En zoals door de ongehoorzaamheid van één
mens allen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van Een allen worden
gerechtvaardigd’ (Rom. 5, 12-19).
In deze tekst ziet Paulus de universele heerschappij van ‘de zonde’ en ‘de dood’
waarin ‘allen zondaars zijn’ en die allen ‘tot vonnis’ strekt, in de wereld ontketend
door de ‘overtreding van één mens’, Adam, en bevestigd in de werkelijkheid, dat
‘allen hebben gezondigd’; universele zonde-heerschappij dus, vanaf het eerste begin,
maar waarin tegelijk de zonden van geheel de mensheid en van alle mensen zijn
meegedacht als beaming en bevestiging van deze zondemacht.
Onmiddellijk valt op, hoe meerdere motieven uit het paradijsverhaal hier scherper
en concreter geformuleerd zijn. Zo wordt Adam hier veel sterker als (historisch)
individuele persoon gezien: ‘één mens’. Vervolgens wordt de heerschappij van zonde
en dood als universele onheilswerkelijkheid veel sterker beklemtoond: Paulus schrijft
‘de zonde’ en ‘de dood’, het zijn voor hem bijna gepersonifieerde machten die het
onheil van de mensheid vertegenwoordigen11). Waarbij ‘de dood’ wordt gezien als
manifestatie van de zonde, dood van het leven in en uit God. Zo maakt de heerschappij
van de dood (vv. 14. 17) de zondemacht zichtbaar, die ‘door één mens de wereld is
binnengetreden’. Ook deze ‘overtreding’ van die ‘ene mens’ wordt concreter als
onheilsfeit beschreven, waardoor de macht van ‘de zonde’ (v. 12) en ‘de dood’ (v.
17) ontketend is in ‘de wereld’. Tenslotte worden uitdrukkelijk ook de zonden van
‘allen’ genoemd als evenzovele onheilsfeiten, waardoor de zondemacht, ‘door één
mens de wereld binnengetreden’, steeds sterker bevestigd is.

11) Voor Paulus - evenals voor S. Jan overigens - is de zonde in eerste instantie een macht, een
persoonlijke macht bijna, die in de mens leeft en waardoor deze ver van God verwijderd leeft
in de ban van de satan. Deze macht die de zonde in deze wereld is, is voor Paulus zó werkelijk
en zó tastbaar, dat hij het overtreden van de wet niet ziet als kern van de zonde, maar alleen
als de veruitwendiging, het naar buiten treden van de innerlijke vervreemdheid van en
vijandschap met God.
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Deze samenwerking van ‘door één mens’ en ‘gegeven het feit dat allen gezondigd
hebben’ (v. 12) blijft de gehele tekst door de gedachtengang bepalen: vv. 13-14
onderstrepen nog eens de universaliteit van de zonde in deze samenhang; vv. 15-17
beklemtonen weer sterk de ‘overtreding van één’ als oorzaak van dood en ‘vonnis’
voor allen, maar vermelden toch uitdrukkelijk
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ook, dat de onheilssituatie waaruit Christus ons verlost heeft, ‘uit vele overtredingen’
haar concrete werkelijkheid bezit.
Nu stelt men tegenwoordig graag, dat deze nadere concretisatie van de motieven
van het paradijsverhaal te wijten is aan een ‘historisering’ van het oorspronkelijk
gegeven van Gen. 3. Dit historiseringsproces zou dan bestaan in het feit dat teksten
die oorspronkelijk alleen als weergave van een leer bedoeld zijn, later historisch
verstaan zijn. Wij zouden nu deze teksten weer als loutere inkleding van een gedachte
moeten gaan verstaan en er geen enkele historische werkelijkheid achter vermoeden.
Het feit van een dergelijke historisering van Oud-Testamentische teksten in de
tijd waarin Paulus leefde, valt niet te ontkennen. In apocriefe geschriften uit die tijd
zien wij inderdaad Adam en Eva als louter individuele personen optreden. Zeker is
ook wel, dat Paulus over Adam spreekt zoals dat in zijn tijd gewoon was. Toch kan
de vraag gesteld worden, of - althans bij Paulus - deze ontwikkeling misschien een
theologisch diepe zin vertegenwoordigt; een vraag die men momenteel misschien
wel wat al te gemakkelijk onbeantwoord laat. Praktisch komt de vraag eens te meer
neer op de volgende: Wie is toch die ‘ene mens’, die Adam, waarover Rom. 5 steeds
spreekt?
De sleutel voor het antwoord op deze vraag lijkt mij gelegen in Rom. 5, 14: ‘Adam
nu is het beeld (typos) van Hem die komen moest’. De ‘ene mens’, Adam, wordt in
de gedachtengang van Paulus geheel en al bepaald door de ‘Ene mens’, Christus, die
eschatologische vervulling en openbaring is van wat in Adam protologisch
gerealiseerd en geopenbaard is. In de ‘Ene mens’, Christus, wordt zichtbaar, wie de
‘ene mens’, ‘Adam’, geweest is12).
Wie Christus voor Paulus is, behoeft nauwelijks uitgewerkt te worden: Hij is
degene in wie heel de mensheid uiteindelijk gerealiseerd is, zoals God haar in zijn
oorspronkelijk scheppingsplan geprojecteerd heeft. Denken wij b.v. aan Kol. 1, 15vv.;
‘Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping....’.
In Christus, de Verheerlijkte, is Gods oorspronkelijk scheppings- en heilsplan - ‘Laat
ons de mens maken als ons beeld op ons gelijkend’ (Gen. 1, 26vv.) - uiteindelijk
volkomen werkelijkheid geworden. ‘Hij bestaat vóór alles en alles bestaat (= vindt
zijn samenhang) in Hem’ (v. 17); d.w.z. in Hem, strikt individueel-persoonlijke mens,
is heel de schepping en zijn alle mensen tot het bestaan gekomen dat de Schepper
oorspronkelijk de wereld had toegedacht. Daarom kan Paulus ook de grondwet van
ieder christelijk humanisme formuleren: ‘Alles is het uwe, of het nu Paulus is of
Apollo of Kefas, wereld, leven of dood, heden of toekomst, alles is van u, maar gij
zijt van Christus en Christus is van God’ (1 Kor. 3, 21-23). Ook hier is Christus
uiteindelijke, eschatologische verwerkelijking van het mens-zijn, waarin het mens-zijn
van allen werkelijkheid wordt volgens Gods scheppings- en heilsplan. In de
formulering die wij boven gebruikt hebben dus: Christus is bij uitstek, op
eschatologische wijze, ‘corporatieve persoonlijkheid’; d.w.z. strikt individuele mens,
die echter geheel de mensheid in zich besluit en gestalte geeft volgens Gods
uiteindelijke bedoeling; en dit in de meest reële zin (denken wij hier ook aan de
teksten over het ‘lichaam van Christus’: 1 Kor. 12; Ef. 4; en aan b.v. Gal. 3, 28: ‘want
allen zijt ge één (man) in Christus Jesus’, vgl. Kol. 3, 11).
12) Over de typologie Adam-Christus bijzonder goed: J. Daniélou, Approches du Christ, Grasset,
Paris, 1960, pp. 96-101.
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Als ‘beeld van Hem die komen moest’ lijkt zodoende ook de ‘ene mens’, Adam, in
Rom. 5 waarachtig wel iets meer dan alleen chronologisch eerste mens aan het begin
van de geschiedenis der mensheid: in het licht van de ‘Ene mens’, Christus, moet
Paulus hem zeker ook gezien hebben als ‘corporatieve persoonlijkheid’, concrete
individuele mens - en dit komt bij hem inderdaad sterker naar voren dan in Gen. 3 die echter geheel de mensheid in zich besluit en gestalte geeft; zij het dan nu de
mensheid voorzover die onder de macht van de zonde ligt.
Laat het dus zijn, dat Paulus ‘Adam’ gehistoriseerd gezien heeft: in de typologie
Adam-Christus wordt hij onmiddellijk meer dan louter chronologisch eerste mens;
wordt hij minstens evenzeer in protologische zin ‘eerste mens’ die geheel de
mensheid-in-zonde vertegenwoordigt, als in Gen. 3. Zo wordt de ‘overtreding van
die ene’ protologisch ‘eerste zonde’, die juist als zodanig de universele zondigheid
van geheel de mensheid insluit. Vandaar het steeds weer vermelde verband van de
‘overtreding van één mens’ met het feit dat ‘allen hebben gezondigd’.
Wil men de nadere concretisering bij Paulus op rekening van een
historiseringsproces boeken, goed; als men dan maar binnen de strikt theologische
categorie van heils- en onheilsgeschiedenis blijft. De visie van Paulus op de ‘ene
mens’, Adam, in het licht van de ‘Ene mens’, Christus, maakt m.i. - althans in deze
tekst - historisering tot louter chronologisch eerste mens onmogelijk. Waarmee dan
eens temeer is gezegd, dat de huidige wetenschappelijke visie op het ‘begin’ van
wereld en mensheid en die van de H. Schrift dit begin vanuit zo totaal verschillende
gezichtspunten benaderen, dat zij elkaar nergens en nooit kunnen uitsluiten.
Merkwaardig is nog, dat Paulus geen woord zegt over een eventuele ‘erfzonde’
in de ongedoopte kinderen, maar alleen de volledige verwerkelijking ervan in
volwassenen ziet, die ‘allen hebben gezondigd’. Bovendien spreekt hij niet over een
overerving van zonde langs de weg der afstamming van Adam. Twee punten, die in
de latere Traditie der Kerk juist zeer sterk beklemtoond gaan worden.

Erfzonde in ons
Wanneer wij nu de latere ontwikkeling van de kerkelijke erfzondeleer vergelijken
met haar schriftuurlijk fundament, valt op meerdere punten inderdaad een hoogst
merkwaardige verschuiving van aandacht op te merken.
Reeds vanaf de eerste tijd worden de ongedoopte kinderen dé ‘testcase’ voor het
geloof in het bestaan van de erfzonde. Reeds Irenaeus van Lyon (midden 2e eeuw)
zinspeelt op de praktijk van de kinderdoop; Origenes fundeert deze praktijk op
‘apostolische traditie’; Tertullianus bestrijdt haar, ze bestond dus. En ook hier gaat
het reeds over Doopsel ‘tot vergeving van zonden’ (zoals wij nog in ons Credo
belijden)13). Cyprianus reeds stelt in deze ‘dat hun niet eigen maar vreemde zonden
vergeven worden’, d.w.z. de ‘smet van de oude dood’ die zij ‘in hun prille geboorte
hebben opgelopen, geboren als ze zijn naar het vlees volgens Adam’. Zo is de
kinderdoop het oudste en meest beslis13) Reeds Justinus (midden 2e eeuw) spreekt in een opsomming van de voornaamste
geloofswaarheden (waaruit later de apostolische geloofsbelijdenis gereconstrueerd is) in dit
verband over ‘vergeving van zonden’.
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sende getuigenis geworden voor het bestaan van de erfzonde in iedere mens. De in
onze aangelegenheid zo befaamde 16e Synode van Carthago (418) leert dan ook
uitdrukkelijk: volgens Rom. 5, 12 (maar dit is reeds interpretatie van C.) erven de
kinderen de erfzonde ‘uit Adam’; daarom worden ook zij ‘waarachtig gedoopt tot
vergiffenis van zonden, opdat door wedergeboorte in hen gereinigd worde wat zij
door geboorte opgelopen hebben’. Het Concilie van Trente herhaalt deze formulering
bijna letterlijk met als voornaamste toevoeging, dat ook de kinderen uit christelijke
ouders de erfzonde hebben (can. 4); zeer sterk wordt hier de erfzonde als werkelijke
zonde in ons bepaald.
Deze klemtoon op de erfzonde in het ongedoopte kind heeft uiteraard het radicaal
karakter van de erfzonde-in-ons sterk aan het licht gebracht. Nadeel is echter, dat
zodoende de theologie over de erfzonde grotendeels is opgebouwd rond dit grensgeval.
Immers, erfzonde in haar volledige verwerkelijking is eerst aanwezig in de volwassene
die in de eigen zonden de onheilssituatie, door Adam in de wereld gebracht,
persoonlijk bevestigt en bestendigt. Het heersen van de zonde in de wereld in de
sfeer van ‘erfzonde’ is gevolg van de werkelijke solidariteit, gemeenschap van allen
met Adam in zonde en schuld.
Weinig minder ingrijpend is het feit geweest, dat Augustinus in zijn theologische
uitwerking de erfzonde-in-ons sterk binnen de individuele existentie van de mens
getrokken heeft, waarin deze bovendien nauwelijks nog van de persoonlijke zonde
onderscheiden is. Ook al meent hij dat in de val van Adam de menselijke natuur in
haar geheel gevallen is en dat daardoor de mensheid één ‘verdoemde massa’ is
geworden, toch wordt de oorsprong van deze erfzonde zó eenzijdig in de zonde van
Adam geplaatst, dat zij geïsoleerd raakt van de ‘zonden van allen’ als medebepalend
voor de concrete erfzonde-toestand. Daardoor is Paulus' visie op de ‘erfzonde’, als
universele heerschappij van ‘de zonde’ in de wereld tengevolge van de solidariteit
van allen in zonde, op de achtergrond geraakt. En wordt de erfzonde-in-ons alleen
een individueel besmet-zijn vanuit Adams zonde.
Ik heb de indruk, dat deze verschuiving van perspectief eigenlijk nooit meer
volledig achterhaald is. Ook al trachten de Middeleeuwse theologen erfzondeschuld
en schuld-uit-persoonlijke-zonden te onderscheiden, toch blijft de augustijnse
beklemtoning van de erfzonde binnen de individuele existentie van de mens duidelijk
zichtbaar; o.a. in de verwoede pogingen het voluntarium (iedere zonde is immers
‘vrijwillig’ afwijzen van Gods heilsaanbod in Christus) aan te wijzen, dat ook déze
werkelijke zonde toch moet inhouden, afgezien van de persoonlijke zonde die haar
bevestigt. Het feit dat men uitging van de erfzonde in het kind, heeft de
probleemstelling in deze niet weinig gecompliceerd (en soms verward). Ook Trente
(en in ieder geval heel sterk weer de Encycliek ‘Humani generis’ van Pius XII) schijnt
de ‘werkelijke zonde’ in ons uit de zonde van Adam nog steeds in dit tamelijk
exclusief individuele perspectief te zien.
De vraag kan hier gesteld worden, of een opnieuw naar voren halen van de
schriftuurlijke visie niet verhelderend zou kunnen werken, zonder dat daardoor de
geloofsleer geweld wordt aangedaan. Wanneer b.v. Trente de erfzonde-in-ons situeert
als ‘werkelijk en eigenlijk zonde’ (can. 5), mag men deze dan niet nader bepalen
vanuit de leer van Paulus, volgens welke ‘allen zondaars gemaakt zijn’ (Rom. 5, 19)
in de werkelijkheid dat allen onder de heerschappij van ‘de zonde’ geraakt zijn door
de overtreding van Adam, die wij echter in onze eigen
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zonden hebben bevestigd en bestendigd, in een perverse solidariteit met hem in
zonde? De tekst zelf van Trente schijnt deze interpretatie althans op één plaats te
begunstigen, waar can. 1 stelt ‘dat de eerste mens Adam, toen hij het gebod van God
in het paradijs had overtreden, terstond de heiligheid en gerechtigheid waarin hij
gesteld was, verloor.... en daarmee de dood (zich op de hals gehaald heeft) waarmee
God hem tevoren gedreigd had, en mét de dood de gevangenschap onder de macht
van hem die sindsdien “macht had over de dood, dat is de duivel” (Hebr. 2, 14)....’.
Zeker, dit wordt in deze canon nog alleen van Adam zelf gezegd14), maar uitdrukkelijk
wordt in can. 2 toegevoegd, dat dezelfde onheilssituatie niet alleen hemzelf geldt
maar ‘heel het menselijk geslacht’. In het verlies van de ‘van God ontvangen
heiligheid en gerechtigheid’ is dus geheel de mensheid in de ‘gevangenschap van de
zondemacht van de duivel’ geraakt. Gedachte die in de erfzonde-tekst van Paulus
overheerst.
Hetzelfde zou kunnen gezegd worden van de erfzonde-in-ons als werkelijke ‘schuld
der erfzonde’ (can. 5): deze formulering zou eveneens kunnen verwijzen naar de leer
van Paulus, die de ‘overtreding van één’ ‘voor alle mensen tot vonnis’ acht (Rom.
5, 18), in de werkelijkheid dat allen onder de heerschappij van ‘de zonde’ zijn geraakt
door Adams overtreding, in de eigen zonden bevestigd (v. 12).
In deze veronderstelling zou vermoedelijk ook het geval der ongedoopte kinderen
enigszins eleganter kunnen worden vertolkt. Duidelijk is, dat in hen de erfzonde niet
in haar volwassen verwerkelijking aanwezig kan zijn, als persoonlijke solidariteit
met Adams zonde in een bevestigen van de universele zondemacht door persoonlijke
zonde. Dit behoeft ons niet te verontrusten, wanneer wij bedenken dat ook de
heiligmakende genade die hun in het Doopsel geschonken wordt, nog geenszins
‘genade’ in haar volle, volwassen verwerkelijking kan zijn, omdat deze het
vol-persoonlijke ‘ja’ van de mens op Gods heilsaanbod veronderstelt. ‘Erfzonde’ in
het ongedoopte kind zou dan kunnen zijn: een radicale en fundamentele geslotenheid
tegenover Gods heilsaanbod tengevolge van de universele zondemacht, waaronder
iedere mens geboren wordt; de genade van het Doopsel (‘tot vergeving van zonde’!)
schept dan een even radicale en fundamentele openheid tegenover dit heilsaanbod
doordat de Geest van Gods liefde bezit neemt van een mensenhart. Erfzonde in het
kind is ‘werkelijke zonde’, inderdaad; maar dan in een allereerste verwerkelijking,
een eerste stadium van ontwikkeling. Het is soms bevreemdend, zo rechtlijnig en
14) De tekst van Trente plaatst ons hier voor een interessant probleem. Het Concilie behandelt
de zonde van Adam als eigen, persoonlijke zonde in een eerste canon gescheiden van de
erfzonde-in-ons (can. 2 en volgende). Is de bedoeling geweest de leer inzake Adams zonde
apart als geloofswaarheid te definiëren? De traditionele theologie heeft dit steeds bevestigd.
Bestudering echter van de discussies tijdens het Concilie die tot deze formulering hebben
geleid, toont nergens dat de Concilie-Vaders ook maar het minste probleem hebben vermoed.
Zij willen alleen hun grote praeoccupatie - het Doopsel als werkelijke vergeving van erfzonde
en erfschuld tegen de Reformatie handhaven (can. 5) - in het kader van de traditionele
erfzondeleer plaatsen. Van een aparte definitie inzake de zonde van Adam lijkt daarom geen
sprake. De indeling in onderscheiden canones lijkt voldoende verklaard vanuit de behoefte
aan een heldere en overzichtelijke ordening van de verschillende momenten van de traditionele
erfzondeleer in de voorstelling van die tijd. Vandaar kunnen wij rustig de vraag stellen, of
wij de geloofsleer wel tekort doen, wanneer wij de affirmaties in beide canones dichter bij
elkaar brengen. Mij dunkt van niet. Over de interpretatie van de teksten van Trente zie: P.
Fransen S.J., L'autorité des Conciles; in: Problèmes de l'autorité, Du Cerf, Paris, 1962 (=
Unam Sanctam n. 38), pp. 80-100.
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ongenuanceerd men soms spreekt over de zonde in de mens. Waar men ons bijna
dwingt te denken in categorieën van ontwikkeling en evolutie, daar wordt over zonde
zo licht gesproken in de sfeer van alles of niets15). Alsof niet ook

15) Zo schrijft E. Brongersma zonder meer: ‘De erfzonde is zelf geen zonde, het is de situatie
waarin de mens tot zondigen komt’. o.c. p. 28.
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de zonde in ons een werkelijkheid is, die aan groei onderhevig is. Juist het huidige
- dynamische - denken lijkt ons in staat te stellen de erfzonde in het kind te zien als
‘werkelijke zonde’, zij het in een allereerste stadium van ontwikkeling en nog
geenszins in volwassen verwerkelijking. De Kerk heeft zich trouwens steeds de
grootste inspanning en zorg getroost de schuld-uit-erfzonde-alleen te onderscheiden
van schuld-uit-persoonlijke-zonde. Zo lijkt het voldoende aan te nemen dat het kind
geboren wordt onder de onvermijdelijke zondemacht, die in deze wereld iedere mens
vanaf het begin van zijn bestaan onder zijn heerschappij gevangen houdt;
zondeheerschappij die wij, volwassenen, overigens zelf in deze wereld bestendigd
hebben in onze eigen zondigheid. Zondemacht, die echter principieel en wezenlijk
ontkracht is door de verlossing die Christus gebracht heeft, en die in het Doopsel
overwinnend ‘doorbreekt’ wat door de zonde afgesloten was.
Vanuit de zojuist gesignaleerde verschuiving van perspectief - van authentieke
solidariteit in zonde naar louter individueel zondaar-zijn uit de zonde van Adam wordt mogelijk ook verklaarbaar, waarom de latere kerkelijke traditie zoveel gewicht
gelegd heeft op de ‘overerving door natuurlijke generatie’. Bij gemis aan een levend
besef van gemeenschap-in-zonde moest wel op een andere wijze duidelijk gemaakt
worden, hoe ik aan de erfzonde gekomen ben. Misschien kan de gedachte van Paulus
inzake de zondeheerschappij die concrete werkelijkheid wordt in de solidariteit van
allen in zonde, het gewicht van dit moment in de traditionele erfzondeleer iets
relativeren. Waarbij wij echter onmiddellijk moeten opmerken, dat de H. Schrift
solidariteit in heil en onheil juist bij voorkeur uitbeeldt in de categorieën van
afstamming en bloedverwantschap. Maar - en dit is onmiddellijk een groot verschil
met de latere kerkelijke traditie - deze afstamming wordt in de H. Schrift steeds
gezien als concrete uitdrukking van authentieke solidariteit in heil en onheil; en niet
alleen als min of meer ‘mechanische’ verklaring van het overgaan van zonde en
genade van vader op kind. Voortplanting en afstamming worden hier zeker niet
gezien als louter biologisch procédé, maar als concrete uitbeelding van vol-menselijke
gemeenschap in heil en onheil (waarin huwelijk en voortplanting fungeren als concrete
gemeenschap-vormende factoren).
Hierin ligt m.i. de mogelijkheid de categorie van ‘overerving’ in de traditionele
voorstelling van de erfzonde te nuanceren. Vooral ook omdat de officiële kerkelijke
leer ons niet zonder meer heeft vastgespijkerd op deze voorstelling: wanneer het
Concilie van Trente de formulering ‘door afstamming, niet door navolging
overgebracht’ (can. 3) gebruikt, wordt het ‘door afstamming’ geheel en al bepaald
door het toegevoegde ‘niet door navolging’; d.w.z. uitgesloten wordt de pelagiaanse
stellingname, dat erfzonde niet bestaat maar alleen de navolging van het slechte
voorbeeld van Adam in het bedrijven van de persoonlijke zonde. Nergens worden
wij m.i. vastgelegd op de louter biologisch-mechanistische interpretatie van deze
afstamming, waardoor het overgaan
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van de erfzonde van vader op kind in de louter individuele sfeer wordt gezien. Er
lijkt alle ruimte aanwezig om deze overerving weer in schriftuurlijke zin te duiden:
concrete uitdrukking van de heerschappij van de zonde in deze wereld, voortvloeiend
uit de solidariteit in zonde van alle mensen met Adam.
Waarmee dan eveneens ruimte gegeven lijkt om de erfzonde te situeren in de
veronderstelling van een eventuele polygenistische oorsprong van de huidige
mensheid; ja zelfs, wanneer bij geval mensen zouden leven op andere planeten, of
wanneer men erin zou slagen menselijk leven te produceren in een laboratorium.
Dan zou nóg blijven staan: door het feit zelf van zijn ontstaan en geboorte treedt de
mens een wereld binnen, waarin de zonde heerst; daardoor deelt hij in deze universele
zonde, zolang hij niet in Christus verlost is. Overigens mogen wij, dunkt mij, deze
gevallen nog altijd van later zorg achten. Behalve dan misschien in deze zin, dat ze
ons moeten waarschuwen niet dezelfde fout te begaan als eens de bestrijders van
Galileï: wetenschap en dogma van elkaar afhankelijk maken. Een gevaar dat nog
steeds dreigt, zowel in de theologie als in het zgn. evolutionistisch denken van het
ogenblik.
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Paus Pius XII en de joodse tragedie
II
C.L. Brenninkmeijer S.J.
IN een vorig artikel hebben we enkele kritische kanttekeningen geplaatst bij een
aantal opinies, die door Rolf Hochhuth in zijn geruchtmakend toneelstuk Der
Stellvertreter zijn verkondigd over de persoon van Paus Pius XII, die gedurende de
tweede wereldoorlog niet of niet voldoende zou hebben geprotesteerd tegen de
gruwelijke Jodenvervolgingen door de Nazi's1). Wij hebben als onze mening naar
voren gebracht, dat Hochhuth de ware aard van de nationaal-socialistische terreur
en het fanatisme van Adolf Hitler schromelijk heeft onderschat, daartegenover echter
de mogelijkheden van protest zowel bij de Duitse katholieken alsook bij Paus Pius
XII in dat vergevorderde stadium van de oorlog beslist te hoog aanslaat.
Bij zijn veronderstelling, dat een plechtig protest van de Paus tegenover Hitler
succes zou hebben gehad, beroept hij zich op het effectief verzet van Clemens August,
Graf von Galen, de bisschop van Münster, tegen de euthanasie op geestelijk zwaar
gestoorden (p. 85). In de kwestie van de euthanasiemoorden (voorjaar en zomer
1941) heeft Hitler ongetwijfeld aan het kortste eind getrokken. Hochhuth gaat er
echter veel te ondoordacht van uit, dat dit uitsluitend gebeurd zou zijn, omdat de
bisschop van Münster in een drietal felle preken zo kordaat tegen deze
weerzinwekkende moorden heeft geprotesteerd. Zoals elke lafaard zou de Führer,
om maar geen ongenoegen met kerkelijke kringen te krijgen, hebben ingebonden.
Niets is echter minder waar. Veeleer moeten we zeggen, dat de euthanasiemaatregelen
veel onrust wekten onder de bevolking en onder de soldaten aan het front. In weerwil
van hun verblijf in inrichtingen waren de geesteszieken sociaal niet geïsoleerd, maar
stonden zij met hun familie en kennissen in contact. Talrijke families zijn dus direct
of indirect door deze maatregelen getroffen. Onder brede lagen van het Duitse volk,
onder welks ogen praktisch de geesteszieken werden omgebracht, leefde het protest.
We kunnen dus alleen maar zeggen, dat mede door het moedige woord van de
bisschop de golven van protest zo hoog opsloegen, met name in geruchten en
fluistercampagnes, die door de Nazi's zozeer werden gevreesd. Het is bekend dat
deze geruchten en protesten tot in de ambtelijke correspondentie, in gesprekken en
veldpostbrieven zijn doorgedrongen en daarom ook niet aan de SD verborgen konden
blijven. Dat de Joden, die zo sterk in eigen gemeenschappen leefden, zoveel minder
mochten rekenen op het spontane protest en verzet van de doorsnee Duitser tegen
zijn regime, is een uiterst beklagenswaardig feit. De Joden waren kennelijk minder
geworteld in het Duitse volk, of liever, aan hun uiteindelijke liquidatie was een
grondig proces van geleidelijke maatschappelijke isolering voorafgegaan, zodat hun
algehele verdwijning minder schokkend werd ervaren. Voor alle zekerheid echter
hebben de Nazi-machthebbers hun continubedrijven-van-de-dood, waarin de Joden
werden omgebracht, ver weg in het Oosten opgebouwd. In het jarenlange proces van
grondige isolering hunner Joodse medeburgers had het Duitse volk wellicht nog
kunnen, ja, moeten ingrijpen. Maar toen miste het veelal de Zivilcourage om het
voor hen op te nemen.
Overigens werd door het Duitse volk ook wel aangevoeld, dat het ‘Joden1) cfr. Streven, Jrg. XVII, nr. 5, febr. 1963, pp. 432-443.

Streven. Jaargang 17

563
vraagstuk’ aanmerkelijk centraler stond in Hitlers denken en willen dan de euthanasie.
De haat tegen de Joden behoorde tot de kern van zijn wezen en vormde één der
hoofddrijfveren van zijn werk. Een poging tot verzet tegen Hitlers program t.o.v. de
Joden werd door allen aangevoeld als een direct verzet tegen Hitler zelf. De euthanasie
van zwaar geestelijk gestoorden was éérder een der consequenties uit de nihilistische
Nazileer, omdat de stakkers door de Nazi's als geestelijk onvolwaardigen en
improduktieve eters werden beschouwd. Het lag minder centraal in Hitlers plannen.
Een protest dat tegen de euthanasiemoorden met succes werd bekroond, behoeft
daarom nog niet hetzelfde effect te hebben, als het gericht zou worden tegen de
verdelging van de Joodse volksgroepen in Europa. Beide vernietigingsacties lagen
voor de Nazileiders op verschillend vlak.
Een ander verwijt, dat Hochhuth tegen Pius XII uit, behelst, dat deze omwille van
de Jodenvervolging het in 1933 gesloten Reichskonkordat had moeten opzeggen of
tenminste met opzegging had moeten dreigen. Hochhuth gaat zover, dat hij de Paus
de ‘concordaatspartner’ van Hitler noemt (p. 235). Hoe men ook over de opportuniteit
van concordaten moge denken, deze voorstelling van zaken is volkomen onwaar en
miskent het feit dat een concordaat helemaal geen vriendschapspact is, doch veeleer
een overeenkomst, een schikking tussen de Kerk en een bepaalde staat, waarin de
levensrechten van de Kerk in dat bepaalde staatsgebied nauwkeurig worden
omschreven, zoals b.v. de indeling in bisdommen, het recht op katholieke scholen,
eigen verenigingen enz. Het door het pauselijk staatssecretariaat en de Duitse
Rijksregering gesloten concordaat was een overkoepelende regeling, waarin de reeds
vroeger gesloten Länderkonkordate met Pruisen, Baden en Beieren werden
samengevat, omdat de federale structuur van het Weimarregime had plaats gemaakt
voor de eenheidsstaat2).
Hitler beoogde met het sluiten van het concordaat ongetwijfeld zuiver politieke
doeleinden, en van meet af aan heeft hij het willekeurig overtreden, zodat we welhaast
van een constante verdragsbreuk kunnen spreken. P. Robert Leiber, de gewezen
privé-secretaris van Pius XII, heeft ons meegedeeld, dat er in het tijdvak 1933-1939
tussen de 55 en 60 meestal zeer scherp gestelde protestnota's van de pauselijke
staatssecretaris Eugenio Pacelli aan de Duitse Rijksregering zijn uitgegaan3). De
‘Kirchenkampf’ nam zulke vormen aan, dat Paus Pius XI
2) Een voortreffelijk, helder overzicht van de probleemstelling heeft De Gelderlander 4 juli
1963 gegeven in het artikel Rond de Stellvertreter.
3) cfr. R. Leiber s.j.: Mit brennender Sorge, in: Stimmen der Zeit, 169 Bd., 87. Jrg., maart 1962,
p. 419 (417-426).
Deze protesten waren o.a. gericht tegen de vernietiging van de katholieke jeugdorganisaties,
ja, van het hele katholieke organisatiewezen, tegen de censuur op de katholieke pers, tegen
het ontslag van katholieke ambtenaren uit de staatsdienst, tegen de onderdrukking van de
vrijheid van geloofsverkondiging, tegen de preekcontrole, tegen de opheffing van katholieke
scholen, tegen de steun van de staat aan nieuw-heidense strevingen, over de gewetensnood
der katholieken door de steriliseringswet, over de afwijzing van de Ariërsparagraaf, tegen
de aanklacht van ‘politiek katholicisme’, tegen het rassenonderricht in de
N.S.-scholingskampen, tegen de belemmering in de vervulling van de zondagsplicht, tegen
de zedelijke en godsdienstige verwaarlozing in de werkkampen, tegen de inbeslagneming
van kerkelijke bezittingen, tegen de deviezen- en zedelijkheidsprocessen, over het verwijderen
van priesters uit de jeugdzielzorg, tegen de belemmeringen van de bisschoppen in de
uitoefening van hun ambt, tegen de molestering, gevangenneming en mishandeling van
priesters, over de priesters in het concentratiekamp, enz.
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besloot op 21 maart 1937 in alle Duitse kerken zijn encycliek Mit brennender Sorge
van de preekstoel te laten voorlezen. De encycliek behelsde een uiterst scherpe
afrekening met de nationaal-socialistische staat, aan wie ontrouw aan het concordaat
en flagrante verdragsbreuk werd verweten. Er werd ingegaan op het feit, dat met
name de Rijksregering op de afsluiting van het concordaat had aangedrongen. De
Paus had gemeend haar aanbod om de verhouding tussen Kerk en staat in Duitsland
met een verdrag te regelen te moeten accepteren. De reden waarom het Vaticaan het
concordaat gesloten had, zet de Paus aan het begin van de encycliek uiteen:
‘Derhalve hebben wij destijds, ondanks vele ernstige bezwaren en slechts
na hevige innerlijke strijd er toe besloten, onze toestemming niet te
weigeren. Wij wilden onze trouwe zonen en dochters in Duitsland, voor
zover het menselijkerwijs mogelijk was, de gespannen verhoudingen en
het lijden besparen, die anders onder de toenmalige omstandigheden met
zekerheid te verwachten zouden zijn geweest. Wij wilden aan allen
metterdaad bewijzen, dat wij, enkel en alleen Christus en wat van Christus
is zoekende, aan niemand de vredeshand van de Moederkerk weigeren,
die ze niet zelf van zich stoot’4).
Het feit dat Hitler het concordaat met voeten trad, mocht voor de Kerk nog geen
reden zijn het verdrag van haar kant op te zeggen. In de periode van de nazistische
kerkvervolging vormde het concordaat nog steeds het platform voor de Kerk om het
Woord Gods te verkondigen, de sacramenten uit te delen en steeds weer te protesteren
tegen de inbreuken van de staat. De opzegging zou wel de Katholieke Kerk in
Duitsland aan de volledige willekeur der Nazimachthebbers hebben prijsgegeven,
de vermoording der Joden echter niet hebben doen ophouden. En dat alleen al om
de reden, dat Hitler direct had kunnen reageren met de opmerking, dat de Kerk binnen
de grenzen van het concordaat haar taak diende te blijven uitoefenen. Door op te
komen voor de Joden zou de Kerk zich, volgens de Nazi's, voor personen inspannen,
die haar wat het concordaat betreft niets aangingen5). Hitler was er immers voortdurend
op uit een situatie te scheppen, waarin zijn tegenspelers hun macht niet meer tegen
hem konden gebruiken, maar ofwel voor hem moesten bukken ofwel zich door hem
moesten laten overtroeven.
Helemaal in de lijn van zijn opvatting over het concordaat als vriendschapspact
met Hitler ligt ook Hochhuths misvatting, dat de Führer de Kerk zou hebben gevreesd
en in zijn hart bang was voor de tegenstand die zij zou kunnen bieden. Het zou de
Paus en ook de Duitse bisschoppen slechts aan de nodige moed hebben ontbroken.
Hierop zou men moeten antwoorden, dat Hitler diametraal tegenover de Kerk heeft
gestaan en niet heeft geaarzeld gedurende zijn hele machtsperiode een felle
‘Kirchenkampf’ te voeren, ook al heeft hij soms uit tactische overwegingen directe
aanvallen op het strikt kerkelijke leven enigszins afgeremd.

4) Mit brennender Sorge, encycliek van Paus Pius XI, 14 maart 1937. Over de toestand
der Katholieke Kerk in Duitsland.
Ecclesia Docens, Gooi en Sticht, Hilversum 1949, pp. 18-19.
5) cfr. Oskar Simmel s.j.: Der Stellvertreter, in: Stimmen der Zeit, 172 Bd., 88. Jrg., april 1963,
p. 68.
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een monopolie op voor het politieke leven, maar trachtte hij ook op ethisch vlak het
Duitse volk in zijn greep te krijgen. Daarom kon hij niet dul-
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den, dat mensen uit andere motieven en volgens andere maatstaven handelden dan
hij en zijn partij voorschreven. Hij oefende zijn heerschappij niet alleen uit op politiek
niveau, maar strekte zijn onverbiddelijke, uiterlijke dwang ook uit naar de menselijke
gewetens. Hij stelde de Duitsers en later de onderworpen volkeren voor het alternatief
ofwel onvoorwaardelijk zijn partij te kiezen en daardoor zichzelf op te geven, of aan
zichzelf trouw te blijven met de grote kans om daarbij vernietigd te worden. Het
nationaal-socialisme vormde zonder meer een directe bedreiging voor de religieuze
existentie van de mens. Dit werd door de Duitse kerkelijke leiders, zij het bij
sommigen aanvankelijk nog aarzelend en onzeker, scherp gezien en het behoeft geen
betoog, dat de pauselijke staatssecretaris en latere Paus de vijandigheid van de
Nazileer t.o.v. de Kerk duidelijk heeft onderkend.
Hitler heeft nooit, ook onder de oorlog niet, de strijd tegen de Kerk gestaakt, zoals
Hochhuth ons wil doen geloven. Ongetwijfeld staan er in de later bekend geworden
dagboeken o.a. van propagandaleider Josef Goebbels (19 en 21 februari 1942, 12 en
16 mei 1943) en van de partijdoctrinair, Reichsleiter Alfred Rosenberg, en in
getuigenissen van Hitler zelf, enkele duidelijke passages, dat de machthebbers van
het Derde Rijk pas na de oorlog definitief met de Kerk wilden afrekenen. De kerkelijke
protesten tegen de vervolging, de euthanasiemoorden en de kerkelijke hulp tijdens
de Jodenvervolging wilden zij pas na een gewonnen oorlog aan de Katholieke Kerk
wreken. Tot zolang legde Hitler die protesten zonder meer naast zich neer. Zouden
ze hem echter in zijn machtspolitiek al te zeer hebben gehinderd, dan zou hij niet
geschroomd hebben op te treden: ‘Als ik van mening zou zijn, dat de Pfaffen
gevaarlijk worden, dan zou ik ze laten neerknallen’6). Op deze misdadige maniak
maakten protesten, herderlijke brieven of verzoekschriften niet de minste indruk en
ze zouden hem ook nooit van zijn wandaden hebben kunnen weerhouden. Het is dan
ook onbegrijpelijk, dat Hochhuth van de veronderstelling uitgaat, dat Pius XII of de
Duitse bisschoppen in Hitlers ogen over een macht beschikten, die hij niet waagde
aan te tasten. Maar Hitler kon nu eenmaal niet alle hooi opeens op zijn vork nemen
en bovendien zou een definitieve liquidatiepoging t.o.v. de Kerk onrust hebben
gezaaid onder de Duitse katholieken, wat voor de Duitse oorlogvoering de meest
onaangename gevolgen had kunnen hebben. Bij Hitler is het een kwestie van tactiek
geweest om het gedurende de oorlog in de strijd tegen de Kerk niet tot het uiterste
te laten komen. De evidente kerkvervolging woedde het hevigst in het ingelijfde
Elzas-Lotharingen onder gouwleider Josef Bürckel en in de Pools-Duitse Warthegau
onder rijksstadhouder Greiser, gebieden waarvoor het in 1933 gesloten concordaat
volgens de Nazi's geen gelding had7). Maar ook in Duitsland zelf uitte de vijandige
stemming tegen de Kerk zich o.a. in de inbeslagneming van talrijke kloosters (vooral
1940-1941), de opheffing van de seminaria en de algehele onderdrukking van de
katholieke
6) cfr. Henry Picker: Hitlers Tischgespräche im Führerhauptquartier 1941/1942
(Seewald-Verlag, Stuttgart-Degerloch) op 11 augustus 1942.
Uitvoerig geciteerd door Mgr. W. Adolph: Verfälschte Geschichte - Antwort an Rolf Hochhuth.
Morus Verlag, Berlin, 1963, p. 51.
7) cfr. de bijzonder scherpe tot in details afdalende protestbrief van de kardinaal-staatssecretaris
Maglione aan de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, von Ribbentrop, over de
kerkvervolging in de Warthegau, gedateerd 2 maart 1943.
Geciteerd bij Mgr. W. Adolph: Verfälschte Geschichte, l.c., pp. 86-96.
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pers. Bovendien bevolkten duizenden katholieke leken en priesters de
concentratiekampen.
Hochhuth veronderstelt verder, dat een openlijk protest van de Paus tegen de
antisemitische maatregelen hetzelfde succes zou hebben gehad als het legendarische
optreden van koning Christiaan X van Denemarken, die de vertegenwoordigers van
Hitler dreigde dat hij openlijk de jodenster zou gaan dragen, als één Deense Jood
zou worden vervolgd. Of maarschalk Mannerheim van Finland, die weigerde aan
Himmlers beulen zijn Joodse medeburgers uit te leveren. Ook de diverse
aartsbisschoppen en nuntii in bepaalde satellietstaten van het Derde Rijk (zoals b.v.
in Slowakije, Roemenië en aanvankelijk Hongarije) konden door hun inspanning en
protest grote groepen Joden voor de greep van de SS behoeden. Ontegenzeggelijk
is het waar, dat met name bij de Denen de openbare mening en een nationaal
solidariteitsgevoel, waarin zowel de koning als de eenvoudigste burger gelijkelijk
deelden, zich als een beschermende mantel over de Deense Joden hebben gelegd.
Dat wist Hitler te respecteren. Maar bedenken we ook, dat zowel daar als in sommige
satellietlanden, ondanks de aanwezigheid van Duitse troepen en Nazipolitie, veelal
een zekere zelfstandigheid kon worden bewaard. In de satellietlanden stonden
nuntiaturen en bisschoppen met hun protesten en acties tegen de deportaties der Joden
vaak tegenover regeringen en politici, die nog niet geheel en al door de SS werden
gecontroleerd en van wier min of meer spontane medewerking in de oorlogsvoering
de Duitsers sterk afhankelijk waren. Daarom kon in dergelijke gevallen door
woordvoerders van de Katholieke Kerk herhaaldelijk met vrucht worden geprotesteerd
en geholpen. Zelfs was er vaak een opmerkelijk verschil in mogelijkheid van
hulpverlening in die bezette landen die, zoals Nederland, een partijbestuur kregen
opgedrongen, en in die bezette landen waar, zoals in België en Frankrijk, een
Wehrmachts-befehlshaber de hoogste gezagsfunctie bekleedde. De mogelijkheden
om voor de Joden op te komen en hen effectief te helpen waren in de meer door de
Wehrmacht gecontroleerde gebieden gunstiger, omdat bij de Wehrmacht nog niet
alle gevoel voor ethisch-morele normen en menselijk fatsoen behoefde te zijn zoek
geraakt en er bovendien vaak tegenstellingen bestonden tussen de organen van de
Wehrmacht en die van de partij-organisaties als de SS. Deze grote verschillen in de
mogelijkheid van reëel protest en hulpbetoon in de verschillende landen van Europa
die door Hitler waren bezet, hebben Paus Pius XII zeker bewogen het protesteren en
helpen aldaar te laten bepalen door de plaatselijke leiders van de Kerk.
Voor dit door hem gehanteerde beleid hebben wij tal van getuigenissen. Zo heeft
Mgr. J. Neuhäusler, wijbisschop van München, op een bijeenkomst van de
Kolpingsvereniging in diezelfde stad (oktober 1963) meegedeeld, dat in het voorjaar
1942 aan kardinaal Sapieha, aartsbisschop van Krakau, een eigenhandig schrijven
van de H. Vader werd overhandigd, dat Polen was binnengesmokkeld8). Nadat hij
diep ontroerd het schrijven gelezen had, werd de kardinaal ook de Poolse tekst van
een pauselijke encycliek ter hand gesteld, die een systematische uiteenzetting en
veroordeling van het nationaal-socialisme bevatte. Enige tijd las de kardinaal in het
stuk en sloeg toen in ontzetting zijn handen boven zijn hoofd ineen, liet de encycliek
op de grond vallen en riep uit: ‘In 's hemels naam! Ik kan deze encycliek onmogelijk
mijn geestelijken in handen
8) cfr. The Tablet, 26 oktober 1963, p. 1161.
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geven, laat staan haar bekend maken aan mijn Poolse gelovigen. Er behoeft maar
één exemplaar in handen van de SD te vallen en onze hoofden zullen rollen en de
Kerk van Polen is verloren. Weet de H. Vader dan niet hoe het met ons is gesteld?
Deze encycliek moet direct worden verbrand!’ En hij voegde de daad bij het woord.
Toen daarop de deportaties der Joden ter sprake kwamen, merkte de bepaald niet
bang uitgevallen kardinaal op: ‘Als ik u (de geheime pauselijke boodschapper) maar
kon opbeuren door u te kunnen zeggen, dat ik al deze ongelukkigen heb verteld van
de sympathie waarmee de Paus en de H. Stoel meeleven met hun martelaarschap.
De situatie is voor alle Polen dezelfde. Ze denken dat ze door Rome over het hoofd
worden gezien en in de steek gelaten, terwijl het juist zo is, dat wij, bisschoppen,
niet de boodschappen en aanmoedigingen van de Paus openbaar bekend kunnen
maken om onze gelovigen niet aan nog grotere vergeldingsmaatregelen van de Duitse
troepen en de Duitse politie bloot te stellen’.
Daartegenover protesteerde kardinaal Seredi, primaat van Hongarije, wel heftig,
toen hij zich in de Hongaarse senaat verzette tegen anti-Joodse wetten, die door de
Nazi's waren ingediend. Hij besloot zijn toespraak met de waarschuwende woorden:
‘Als u gegrepen wordt door rassenhaat en u gedrongen voelt voor deze wet te
stemmen, luistert dan naar de woorden, die de Heer zelf mij op dit beslissende
ogenblik in de gedachten brengt: Voorwaar, ik zeg u, als uw tijd komt om voor de
Heer te verschijnen, zullen alle tranen, alle leed, alle slachtoffers, alle vermoorde
martelaren, u beschuldigen van deze lage daad, die u nu stelt. Denkt aan de
waarschuwing van de H. Bernardus van Clairvaux: “Raakt niet aan de Joden, want
zij zijn Christus' oogappel”. Uit naam van de almachtige God stem ik tegen deze
schandelijke wet’9).
Toen in Nederland de besluiten die op de geheime Wannseekonferenz (20 januari
1942) t.a.v. de algehele Jodenvernietiging genomen waren, zouden worden toegepast,
hebben onze bisschoppen op 11 juli 1942, na een reeds voorafgegaan protest, een
telegram gestuurd aan Rijkscommissaris Seyss-Inquart om de maatregelen tot
deportatie van Joodse families te doen stopzetten. Als gevolg daarvan werd door de
Nazi's bepaald, dat de gedoopte Joden, die dus tot een of andere christelijke gezindte
behoorden, niet op transport zouden worden gesteld. Dit achtten de Nederlandse
bisschoppen echter niet voldoende en op 26 juli 1942 verscheen er een herderlijk
schrijven van het episcopaat in samenwerking met de kerkelijke leiders der
protestantse groeperingen in ons land. Dit herderlijke schrijven bevatte ook, tegen
de zin der Duitse autoriteiten, het protest van 11 juli. Daarop namen de gebelgde
Nazi's onmiddellijk represailles. Niet alleen werden de transporten niet stopgezet,
maar Generalkommissar Schmidt, de rechterhand van Seyss-Inquart, was van mening,
dat door dit protest de uitzonderingspositie voor de gedoopte Joden was komen te
vervallen. In de daarop volgende dagen en weken werden dan ook eerst de katholieke,
later ook de protestantse Joden gegrepen. Onder hen bevond zich de bekende zuster
Theresia Benedicta a Cruce (Dr. Edith Stein), die door de SD-Maastricht uit het
carmelitessenklooster te Echt werd gehaald en via de kampen Amersfoort en
Westerbork naar Auschwitz is gesleept en aldaar vergast. Na dit openlijke en moedige
protest van onze bisschoppen, dat jammer genoeg als reddingspoging voor de

9) cfr. Mgr. John M. Oesterreicher: As we await The Deputy in America, nov. 1963, p. 579.
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Joden een averechtse uitwerking heeft gehad, liet Paus Pius XII de aartsbisschop van
Utrecht later weten, dat hij geheel en al instemde met de vastberaden houding van
het Nederlands episcopaat t.a.v. de systematische Jodenvervolging10).
De persoonlijke instelling van de Paus wordt bijzonder treffend weergegeven door
een passage in een brief, die hij op 30 april 1943 richtte aan de bisschop van Berlijn,
de latere kardinaal Konrad Graf von Preysing. Daarin schrijft hij onder meer: ‘Het
heeft ons, om een voor de hand liggend voorbeeld te noemen, getroost te horen, dat
de katholieken, juist ook de katholieken van Berlijn, de zogenaamde niet-Ariërs in
hun benarde omstandigheden veel liefde hebben getoond, en wij spreken in dit
verband een bijzonder woord van vaderlijke waardering alsook van innig medegevoel
uit voor de prelaat Lichtenberg, die zich in gevangenschap bevindt....
Wij laten het aan de ter plaatse optredende opperherder over af te wegen of en in
hoeverre het gevaar van vergeldingsmaatregelen of middelen van pressie in geval
van bisschoppelijke verklaringen alsook andere wellicht door de duur en de
psychologie van de oorlog veroorzaakte omstandigheden het raadzaam doen schijnen,
in weerwil van de opgesomde beweegredenen, ad maiora mala vitanda (om nog erger
te voorkomen) terughoudendheid in acht te nemen. Hier ligt één der redenen, waarom
wijzelf ons in onze openlijke verklaringen beperkingen opleggen. De ervaring, die
wij in het jaar 1942 hebben opgedaan met pauselijke stukken die door ons waren
vrijgegeven voor verspreiding onder de gelovigen, rechtvaardigt, voor zover wij
kunnen zien, onze houding’11).
De situatie waarvoor de Paus zich zag gesteld, was wel uitermate ingewikkeld.
We behoeven er niet aan te twijfelen, dat Pius XII van mening is geweest, dat hij
door een demonstratief protest tegen de moord op de Joden geen enkele Jood zou
hebben kunnen helpen. We zagen reeds, dat het feit alleen, dat zijn protest eventueel
niets zou hebben uitgehaald, hem niet had mogen verhinderen om te protesteren. Er
waren echter voor hem tal van aanwijzingen, dat een protest uitgerekend het
tegenovergestelde zou bewerken van hetgeen hij ermee wilde bereiken. Na lang
wikken en wegen en veel innerlijke strijd heeft zich bij hem steeds meer de overtuiging
vastgezet, dat als hij zijn stem luid zou verheffen, de Joden voor deze stellingname
bijzonder hadden moeten boeten, omdat Hitler door het protest in zijn fanatieke,
criminele houding alleen maar zou zijn versterkt. De Paus heeft gevreesd, dat door
een onverschrokken protest de misdaden tegen de Joden niet alleen zouden worden
voortgezet, maar ook dat hun uitvoering nog zou worden bespoedigd en de weinigen
die gered konden worden, ook nog het gevaar zouden lopen onder de slachtoffers te
raken, omdat de door kerkelijke instanties geboden hulp dan voorgoed onmogelijk
zou worden gemaakt. Een officieel protest zou immers radicale
vergeldingsmaatregelen tegen de Duitse katholieken en de Kerk van het grotendeels
bezette Europa hebben opgeroepen. De H. Vader wist zich ongetwijfeld voor een
principiële en grote beslissing geplaatst en het heeft hem waarschijnlijk niet aan
heroïsme of zelfs persoonlijke bereidheid tot het martelaarschap ontbroken12). Maar
hij voelde
10) cfr. Dr. J.H. Nota: De Paus en de Joden in: Christus en Israël, Jrg. 4, afl. 4, oktober 1961,
p. 58.
11) cfr. Mgr. W. Adolph: Verfälschte Geschichte, l.c., pp. 42-43.
12) Volgens een mededeling van Albrecht von Kessel heeft Hitler meerdere malen plannen
gekoesterd om Vaticaanstad te bezetten en Paus Pius XII gevankelijk naar Duitsland te
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zich voor een afwegen van belangen staan, voor een gewetensconflict met tal van
onbekenden. Want het was allerminst zeker, dat een wereldwijd kerkelijk protest
ook werkelijk nog grotere wreedheden als represailles ten gevolge zou hebben.
Evenmin als voor het tegenovergestelde een strikt bewijs kon worden geleverd, dat
namelijk een openlijk protest van de Paus aan de systematische Jodenmoord een
einde zou hebben gemaakt. In deze tweestrijd is bij Pius XII ongetwijfeld de
overtuiging naar voren gekomen, dat hij, hoewel hij zeker officieel zou protesteren
als hij daarmee de vervolgde Joden maar enigszins zou kunnen helpen, in de concrete
omstandigheden van toen daardoor waarschijnlijk een onoverzienbaar, nog groter
leed over de mensheid zou hebben afgeroepen. Verbood niet in zo'n geval de wijsheid
en de menselijkheid een protest, omdat het nog grotere gruwelen ten gevolge zou
hebben?13). Er bestaan enkele geloofwaardige getuigenissen over het ware wezen van
Pius XII uit de mond van sommige medewerkers of tijdgenoten, die bewijzen dat
wij met deze beoordeling van de Paus niet ver bezijden de waarheid staan. Zo b.v.
kardinaal Montini op de vooravond van zijn verkiezing tot Paus: ‘Waarom Pius XII
tenslotte niet in een heftig conflict met Hitler is getreden om op die wijze miljoenen
Joden voor de Nazistische gruwelen te redden, is niet moeilijk te begrijpen voor
degene, die niet de vergissing van Hochhuth begaat om de mogelijkheden van een
doeltreffend en verantwoord ingrijpen gedurende die verschrikkelijke tijd van oorlog
en nazistische overmacht naar de maatstaf te beoordelen van hetgeen men onder
normale omstandigheden zou hebben kunnen doen, of onder de goedkope en
denkbeeldige omstandigheden die aan de fantasie van een jonge toneelschrijver zijn
ontsproten. Een houding van veroordeling en protest zou niet alleen nutteloos, maar
ook schadelijk zijn geweest. Dat is alles’14). Een soortgelijke mening blijkt o.a. ook
de diplomaat Albrecht von Kessel te zijn toegedaan: ‘Het is de algemene opinie van
de Duitse ambassade, dat een vlammend protest van Paus Pius XII tegen de
Jodenvervolgingen vermoedelijk hemzelf en daarmee de curie in het grootste gevaar
zou hebben gebracht, zeker echter op het toenmalige zeer late tijdstip, namelijk in
de herfst van 1943, aan geen enkele Jood het leven zou hebben gered. Hitler, het in

voeren, waar hem een gedwongen verblijfplaats zou worden toegewezen. Volgens von Kessel
zou de Paus hebben laten weten, dat hij zich tegen dergelijke pogingen te weer zou stellen.
Albrecht von Kessel was gedurende de oorlogsjaren ambassaderaad op de Duitse ambassade
bij de H. Stoel. Hij is bekend geworden wegens zijn anti-nazistische instelling, die hem ertoe
heeft gebracht zoveel mogelijk te trachten de deportaties der Joden in Italië tegen te houden.
cfr. A. von Kessel: Der Papst und die Juden in Summa iniuria oder: Dürfte der Papst
schweigen? Rororo-Taschenbuch, Hamburg 1963, p. 169.
13) cfr. Mgr. Dr. A.C. Ramselaar: Der Stellvertreter in: Christus en Israël, Jrg. 6, Afl. 3 + 4, juli
- oktober 1963, pp. 104-105:
‘Ook Pius was slechts een mens. Hij dacht minder oecumenisch dan onze tijd nu zou
verwachten. Maar het is niet alleen de vraag of het rechtvaardig is te oordelen naar de maatstaf
van een rustige, daarop volgende tijd, het is ook de vraag of het behoud van mensenlevens
niet een absolute norm is en dat het willen redden van mensenlevens niet in zich een laatste
getuigenis is van de Kerk als behoedster van de fundamentele rechten van de mens.
Als mensenlevens door een mens mogen worden geofferd om te getuigen voor mensenrechten,
dan rijst de vraag of het recht van het leven nog als een absoluut recht wordt erkend. In dat
opzicht is de Paus geen “Stellvertreter” Gods, die beschikt over leven en dood’.
14) cfr. Kard. Montini in The Tablet, 1 juni 1963.
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het nauw gedreven roofdier, zou des te wreder reageren, naarmate hij meer verzet
zou bespeuren’15).

15) cfr. A. von Kessel: Der Papst und die Juden, l.c., p. 170.
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Ondanks dit alles heeft Pius XII tijdens de oorlog toch nog tweemaal officieel zijn
stem verheven tegen de Jodenverdelging. De eerste maal gebeurde dat in zijn
Kerstboodschap van 1942, maar de eerlijkheid gebied te zeggen, dat hij zich daarin
ook richtte tegen vele andere verschrikkingen van de oorlog. In deze boodschap voor
de gehele wereld komen de woorden voor: ‘Die gelofte (nl. voor een wederopbouw
van de maatschappelijke orde op basis van het natuurrecht) is de mensheid schuldig
aan de honderden en duizenden personen, die zonder eigen schuld, alleen om redenen
van nationaliteit of ras, tot de dood of tot een geleidelijk uitsterven bestemd zijn’16).
Van eenzelfde zorg en smartelijk meeleven getuigt de toespraak van de Paus tot het
kardinaalscollege op 2 juni 1943. Daarin zei hij onder meer: ‘Verwondert u niet,
beminde broeders en zonen, als wij met een bijzonder innig en ontroerd meeleven
gehoor geven aan de verzoeken van degenen die zich met een van angst vervuld hart
smekend tot ons wenden. Dat zijn degenen die vanwege hun nationaliteit of vanwege
hun ras door groter onheil en heviger pijnen worden gekweld en ook buiten eigen
schuld soms aan bepalingen zijn onderworpen, die hun uitroeiing betekenen...
Verwacht niet, dat wij hier in bijzonderheden al datgene opsommen, wat wij
geprobeerd en ondernomen hebben om verlichting van hun lijden, verbetering van
hun zedelijke en rechtmatige levensomstandigheden, bescherming van hun
onvervreemdbare religieuze rechten te bereiken en om aan hun benarde
omstandigheden en noden te hulp te komen. Elk woord dat wij in deze kwestie tot
de bevoegde instanties hebben gericht, en ieder der verklaringen in het openbaar
moesten door ons ernstig worden afgewogen en afgemeten in het belang van de
lijdenden zelf, om niet onbedoeld hun positie nog moeilijker en ondraaglijker te
maken. Jammer genoeg beantwoorden de zichtbaar bereikte resultaten niet aan de
omvang van de moederlijke bekommernis van de Kerk ten gunste van deze
afzonderlijke groepen, die aan een uiterst hard lot zijn overgeleverd. En zoals Jesus
vol smart over zijn stad moest uitroepen: “Quoties volui.... et noluisti!” - “hoe dikwijls
heb ik geprobeerd, maar gij hebt niet gewild!” -, zo stond ook zijn Plaatsbekleder,
ook al eiste hij slechts medegevoel en een oprechte terugkeer tot de eenvoudige
normen van recht en menselijkheid, soms voor deuren die geen sleutel vermocht te
openen’17).
Het is wel voor iedereen duidelijk, dat dergelijke stellingnamen van Pius XII zowel
nu als ook destijds in het rumoer van de oorlog niet werden ervaren als een alarmerend
appèl aan het wereldgeweten. Zeker maakten zo algemeen gestelde protesten, waarin
wijselijk zelfs de concrete aanduiding verzwegen werd, dat het hier een slachting
van ‘Joden’ betrof, niet de minste indruk op een man als Hitler. De Paus vermeed
met pijnlijke nauwgezetheid het gevaar, dat Hitler hem in de ogen van het Duitse
volk als een partijganger van de gealliëerden aan de kaak zou kunnen stellen. Het
was immers geenszins ondenkbeeldig, dat deze laatsten een openlijk protest van de
Paus op zuiver politieke wijze handig tegen de Duitsers zouden hebben uitgebuit,
hetgeen natuurlijk nooit door Pius XII zou zijn bedoeld.
In het afschuwelijke dilemma, waarin hij zich bevond, meende de Paus er het beste
aan te doen, heel zijn handelen te laten normeren door het helpen en redden van
zoveel mogelijk mensenlevens. Zijn christelijk protest bestond
16) cfr. Kerstboodschap Paus Pius XII, 24 december 1942. In Ecclesia Docens, Gooi en Sticht,
Hilversum 1946, p. 73. Zie ook p. 53.
17) cfr. Mgr. W. Adolph: Verfälschte Geschichte, l.c., pp. 76-77.
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hoofdzakelijk uit een zo omvangrijk mogelijke hulpactie voor alle vluchtelingen en
opgejaagden, met name ook voor de Joden. P. Leiber heeft een indrukwekkend
overzicht gegeven over deze pauselijke hulp in Rome en Italië, die overigens door
Hochhuth nooit is ontkend18). Maar niet alleen daar heeft de H. Vader honderden
Joodse families de mogelijkheid gegeven te vluchten of in kloosters onder te duiken.
Ook elders in het bezette Europa hebben nunttii, bisschoppen, priesters en leken op
zijn verzoek en onder zijn aanmoediging tal van opgejaagde, vluchtende Joden
onderdak verschaft en op allerlei manieren geholpen. Voor deze veelvoudige, vaak
royale hulp hebben na de oorlog officiële instanties en deputaties uit het jonge Israël
en vertegenwoordigers van het over de wereld verspreide Jodendom herhaalde malen
hun dankbaarheid jegens Paus Pius XII geuit. Met name bij zijn dood in oktober
1958 kwam deze waardering en dankbaarheid voor het geweldige werk van menselijke
hulp, die door de H. Stoel aan de Joden was geboden, naar voren. Israëls vrouwelijke
minister van Buitenlandse Zaken, Golda Meir, heeft zich destijds tot tolk van deze
gevoelens gemaakt. Bij dezelfde gelegenheid drukte de Opperrabijn van Rome, Elio
Toaff, zich als volgt uit: ‘Meer dan ieder ander zijn wij in de gelegenheid geweest,
de grote, meevoelende goedheid en edelmoedigheid van de Paus gedurende de
ongeluksjaren van vervolging en terreur te ervaren, destijds toen het leek, dat er nu
verder voor ons geen uitweg meer bestond’19).
Maar het eigenlijke thema van Hochhuth heeft niet deze vrijwel onbeperkte,
persoonlijke caritas van de Paus tegenover de vervolgde Joden op het oog. Hij gaat
er veeleer van uit, dat de systematische uitroeiingsactie der Nazi's ten aanzien van
het Europese Jodendom een uitdrukkelijk, wereldschokkend protest van de Paus had
moeten uitlokken. In Hochhuths ogen is het niet voldoende geweest, dat Paus Pius
XII het onmetelijke ongeluk van de deportaties en vergassingen op weliswaar
demonstratieve wijze helpend tegemoet is getreden; hij had luidkeels moeten
protesteren. Naar zijn mening had op zijn laatst een uitdrukkelijk pauselijk protest
moeten weerklinken, toen in de nacht van 16-17 oktober 1943 1127 Romeinse Joden
(327 mannen, 800 vrouwen en kinderen) werden opgepakt en per trein naar hun
onverdiende, afschuwelijke terechtstelling werden gereden. Het is bijzonder pijnlijk,
te weten dat zij praktisch onder
18) cfr. R. Leiber s.j.: Pius XII und die Juden in Rom 1943-1944.
In: Stimmen der Zeit, 167. Bd., 86 Jrg., 1960-1961, pp. 428-436, vooral pp. 429-431.
In 145 mannelijke en vrouwelijke kloosters en hospitia werden tezamen 3767 Joden voor
een langere periode, soms voor maanden, verborgen. Daarbij komen nog de honderden, die
slechts voor enkele dagen onderdak vonden. Bovendien werden nog een groot aantal Joden
en niet-Joden als vluchtelingen opgenomen in de ex-territoriale gebieden van St.-Jan van
Lateranen, St.-Paulus buiten de muren en Vaticaanstad. Daarnaast bestond de pauselijke
hulpdienst ‘St.-Rafaël’, onder leiding van de Pallotijn, P. Anton Weber. 25000 mensen, zowel
Joden als niet-Joden, werden door deze organisatie geholpen. Door Webers bemiddeling
konden 2000 van hen, waaronder 1500 Joden, naar Amerika emigreren. Een andere
organisatie, de Delasem, was een oorspronkelijk Joodse, te Genua gevestigde hulpdienst,
die echter bij de nadering van de Duitsers in de herfst 1943 aan de zorgen van de Kerk werd
toevertrouwd. Vanaf dat ogenblik zijn door deze organisatie 1.250.000.000 lires (hedendaagse
koers) voor Joodse vluchtelingen en onderduikers besteed. Paus Pius XII heeft uit eigen
middelen, daarbij vooral door Amerikaanse giften ondersteund, zeker f 15.000.000 voor
Joden in nood uitgegeven.
19) cfr. Robert Leiber s.j.: Pius XII und die Juden in Rom 1943-1944. l.c., pp. 435-436.
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de ogen van de Bisschop van Rome en bijna onder de ramen van het Vaticaan door
razzia's uit de huizen en van de straten werden weggehaald. Pius' zorg om
mensenlevens te redden, - te redden wat er nog te redden viel -, heeft hem ook toen
het zwijgen opgelegd. Een persoonlijke interventie van de Paus bij die gelegenheid
zou ongetwijfeld een onvoorstelbare uitwerking hebben gehad en mogelijk zelfs de
arrestaties en deportaties uit Rome hebben doen ophouden. Natuurlijk mogen we de
concrete mogelijkheden en de positie van de Paus in die dagen niet irreëel beoordelen.
Het ging uiteindelijk om een persoonlijke beslissing, die door de Paus als enkeling
moest worden genomen. Maar het blijft betreurenswaardig, dat hij toen niet zijn
gehele geestelijke en morele autoriteit in de waagschaal heeft gelegd, of heeft menen
te kunnen leggen.
Het zwijgen van Pius XII is een tragisch zwijgen geweest. Zo tragisch, dat het
beslist goedkoop is, als we daarvoor met Hochhuth opportunisme, diplomatiek
neutralisme en lafheid in de persoon van de Paus als oorzaak zouden aanwijzen. Dan
zouden we met Hochhuth een karikatuur ontwerpen van Christus' Plaatsbekleder.
Na onze uiteenzetting van de concrete omstandigheden, waarin Pius XII en de
Katholieke Kerk zich t.a.v. de Joodse tragedie bevonden, kunnen we wellicht beter
begrijpen, waarom zij niet nog meer hebben gedaan dan in feite is geschied. In hun
historische functie en beleid zijn zij echter ook aan de mogelijkheid van kritiek
onderworpen en zijn zij beslist niet onfeilbaar en onaantastbaar. Rest ons daarom
tenslotte nog, dieper in te gaan op Hochhuths beschuldiging van het zwijgen van
Paus en Kerk.
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Erich Przywara's religieuze wijsbegeerte
Drs. P. den Ottolander
DE Duitse schrijver Erich Przywara heeft in de loop van zijn reeds lange leven een
oeuvre opgebouwd dat ook kwantitatief indrukwekkend is. Hij publiceerde op het
gebied van filosofie, theologie, spiritualiteit, poëzie, literatuurkritiek enz. Vorig jaar
verscheen de bibliografie van zijn werken: Erich Przywara. Sein Schrifttum
1912-1962, die we in dit zelfde nummer bespreken bij de recensierubriek. De
publikaties omvatten zowel tijdschriftartikels als dikkere en dunnere boeken. De
twee grootste die hij voltooid heeft, zijn wel de commentaar op Sint-Ignatius'
Geestelijke Oefeningen, Deus semper maior I-III (1938-1940; zou 1962-1963 een
tweede druk beleven bij Herold Verlag in Wenen), en Humanitas (1952): over
richtingen en figuren sinds de eerste wereldoorlog, met hun historische achtergrond.
Het aantal bladzijden van deze boeken bedraagt ruim 1000, resp. ruim 900.
Verschillende van zijn tijdschriftartikelen heeft hij ook gebundeld, zodat ze
tenminste gemakkelijk bereikbaar zijn geworden voor een groter publiek. Een aantal
bijdragen uit de twintiger jaren, vooral verschenen in Stimmen der Zeit, bundelde hij
in Ringen der Gegenwart I-II (1929), dat onder zijn wijsgerig-theologische publikaties
wel een der beste inleidingen vormt tot zijn werk. Na de laatste oorlog kregen we de
bundel In und Gegen (1955). En door Hans Urs van Balthasars goede zorgen
verschenen op 't eind van 1962 drie delen van Przywara's Schriften1). In het eerste
deel zijn Frühe religiöse Schriften herdrukt uit de periode 1917-1925. Drie van zijn
spirituele ‘Frühschriften’ zijn in de Nederlanden door vertaling wat bekender:
Eucharistie und Arbeit, Kirchenjahr en Liebe.
Deel II en III, die we hier meer bijzonder bespreken, zijn minder meditatief of in
elk geval uitdrukkelijker speculatief dan I. Ze bevatten ook welkome herdrukken
van publikaties waarnaar antiquariaten soms jarenlang moeten zoeken. In het tweede
deel, Religionsphilosophische Schriften, vinden we enkele bijdragen uit Ringen der
Gegenwart, de boekjes Gottgeheimnis der Welt en Gott, alsook zijn
Religionsphilosophie katholischer Theologie. Alle stammen deze uit de twintiger
jaren. Het derde deel heet naar de herdruk van Analogia entis, en presenteert artikelen
i.v.m. de zijnsanalogie uit de laatste vijfentwintig jaar.
Ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag hebben we in dit tijdschrift al iets
gezegd over Przywara's gedachtengang2). Evenals toen, kunnen we nu maar enkele
kanten van zijn werk belichten. Deze zomer zouden we hem nog hebben opgezocht
in zijn Beierse woonplaats Hagen, dicht bij Oberammergau. Doordat hij toen zwaar
ziek was, kon dit bezoek net niet doorgaan. Anders hadden we aan de hand van zijn
eigen mondelinge woorden iets meer kunnen zeggen over enkele
interpretatie-problemen waar zijn geschriften ons voor plaatsen.

1) E. Przywara S.J., Schriften I-III (Johannes-Verlag, Einsiedeln, 1962). Wij ontvingen het
tweede en derde deel, die resp. 518 en 527 bladzijden tellen. We citeren deze delen zonder
nadere aanduiding als II en III.
2) Zie ons artikel Erich Przywara 70 jaar, in Streven 13 (1959-1960) I 178-180.
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De schrijver zelf zegt in het voorwoord van Ringen der Gegenwart, dat men voor
een goed begrip van zijn filosofie eerst zijn boeken op het gebied van de spiritualiteit
moet lezen. Dat advies geven we graag door. Sommigen beginnen ineens met
Religionsphilosophie katholischer Theologie of zelfs met Analogia entis. Dat werkt
ontmoedigend, helemaal, wanneer men niet goed vertrouwd is met de wijsbegeerte
en de theologie van katholieken huize. De praktisch-meditatieve werkjes zijn veel
duidelijker geschreven, althans de oudere, die nu in deel I zijn gebundeld. Daarna
kan men eens gaan studeren in het tweede deel, minus het laatste stuk, de
systematische godsdienstwijsbegeerte, of in Ringen der Gegenwart, waarbij eventueel
het stuk over Kant achterwege zou kunnen blijven. Deel III is het moeilijkste. Wie
de scholastieke filosofie kent en geschoold is in de geschiedenis van de wijsbegeerte,
zal er stof te over vinden om door te denken.
Als iemand in de expliciete filosofie van ‘de wijsgeer der analogia entis’ dieper
is doorgedrongen, zal zijn spiritualiteit hem weer meer toespreken. Het is boeiend,
iemand te leren kennen voor wie H. Schrift, theologie en wijsbegeerte, maar ook
speculatie en religiositeit, christendom en cultuur zo nauw verbonden zijn. Dergelijke
synthesen voltrekt niemand zonder inspanning. Wie op allerlei gebied beunhaast en
grasduint, zal het niet zo lastig vinden, zijn ‘ideeën’ te combineren, maar een denker
die reeds een halve eeuw intensief bezig is met de eigen tijd én met de historie, gaat
niet met dat verdachte gemak te werk. Hij kan ons dan iets meegeven, mede doordat
hij de oorsprongen zelf heeft meegemaakt van wat wij nu aan nieuws krijgen
voorgeschoteld, zoals fenomenologie en existentialisme. Wanneer we ons verdiepen
in zijn waardering en kritiek t.a.v. de vele bewegingen die hij heeft zien opkomen
en ondergaan, laten we ons misschien niet zo gauw meer overbluffen door de
originaliteiten die iedereen iedereen napraat, of door beweerde tradities, die sinds
enkele decennia in bepaalde kringen zonder enig bovenmenselijk gezag worden
verkondigd en verder weinig diepgang of coherentie vertonen.
Zo is het bij voorbaat onwaarschijnlijk, dat katholieke wijsgeren niets te leren
zouden hebben van de tegenwoordige analytische filosofie en existentiële
fenomenologie. Maar de ongeduldige haast waarmee sommigen hun ‘synthesen’ en
‘integraties’ voltrekken, geeft reeds uit wetenschappelijk oogpunt te denken. Hun
triomfantelijkheid doet niet zozeer denken aan de fierheid van het traditionele
katholieke kerkbesef, als wel aan de karikaturen die men daarvan graag tekent.
Przywara heeft reeds veertig jaar geleden de ontwikkeling der fenomenologie van
nabij gevolgd. Zijn waardering en reserve t.a.v. haar is een kritische kennismaking
waard3).

Ongedwongen eenheid van spiritualiteit en metafysiek
We kunnen hier geen al te technische detailanalyse geven, maar wilden iets laten
doorschemeren van Przywara's achtergronden n.a.v. een opstel waarin de
3) B. v. II 123-138, 338-340. III 373-392. Religionsbegründung. Max Scheler-J.H. Newman
(Freiburg i. Br., 1923). Ringen der Gegenwart. Gesammelte Aufsätze 1922-1927 (Augsburg,
1929) zie register s.v. ‘Phänomenologie’. Augustinus. Die Gestalt als Gefüge (Leipzig, 1934)
72-93. Humanitas. Der Mensch gestern und morgen (Nürnberg, 1952) zie register s.v. In
und Gegen. Stellungnahmen zur Zeit (Nürnberg, 1955) 55-60.
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praktische en speculatieve betekenis van zijn analogieleer duidelijk blijkt: het artikel
Theozentrische und anthropozentrische Frömmigkeit (II 46-65; herdrukt uit Ringen
der Gegenwart). M.b.t. een kwestie die ook in onze tijd en in ons taalgebied
voortdurend aan de orde is, komt hier aan het licht, hoeveel wijsbegeerte en
spiritualiteit voor elkaar kunnen betekenen - ten goede en ten kwade. Het stuk is
geschreven in het midden van de twintiger jaren. De auteur hield zich toen o.a. met
de theologie van Karl Barth intensief bezig. Hij verweet deze protestantse dogmaticus,
dat hij God wilde eren door het geschapene van alle eigenwaarde te beroven. Later
heeft Barth in diverse delen van zijn Kirchliche Dogmatik en in zijn boekje Die
Menschlichkeit Gottes (1956) ongelijk bekend. Met respect voor de openlijke
herroeping, menen we overigens, dat Przywara's reconstructies en kritieken ook op
de huidige Barth nog in grote mate toepasselijk zijn. In talloze wijsgerige en
historische exposés heeft Erich Przywara betoogd, dat God juist geen centrum is,
wanneer het geschapene gedoemd is tot intrinsieke zinloosheid en waardeloosheid.
Een middelpunt zonder bol of cirkel is geen middelpunt, en theopanisme
(Gott-alles-allein) is geen theocentrisme (Gott alles in allem). Hij stelt hiertegenover,
dat Gods transcendentie en immanentie elkaar niet uitsluiten, maar onderstellen: tot
twee keer toe schreef hij een verhandeling onder de titel Gott in uns und Gott über
uns4).
Trouwens, wie de mens door God doodgeconcurreerd acht, zal toch waarde en
geldigheid moeten opeisen voor deze zijn bewering, en dus ook voor zichzelf.
Daarmee vernietigt deze poging tot volstrekte, exclusieve zelfnegatie zichzelf. Er zit
binnen deze gedachtengang niet veel anders op, dan dat men absolute waarde toekent
aan een bepaald vermogen van de mens om de absolute onwaarde van het geschapene
te herkennen. Zo dringt het tegennatuurlijke dualisme Schepper-schepselen binnen
de schepping zelf door. Onze eigen verscheurdheid is dan een reflex van de scheiding
die we tussen God en onszelf hebben geforceerd, doordat we Zijn intimiteit met ons
miskenden. Men moet dan één aspect van de mens en de wereld isoleren t.o.v. de
rest. Deze sterilisering, deze poging tot ontsmetting, is tegelijk een sterilisatie, een
onvruchtbaarmaken van dat ene facet: het staat vijandig tegenover en los van al het
andere, het kan niets betekenen voor ons overige bestaan. Dit besef van reddeloze
gespletenheid is tegenwoordig wijd verbreid. Wanneer we er ons niet schrap tegen
zetten, heeft het ons denken en onze geloofsbeleving daardoor al gauw overweldigd.
Tegen deze achtergrond moeten we het opstel over theocentrische en
antropocentrische vroomheid zien. Pater Przywara bestrijdt hierin enkele uitwassen
van de liturgische beweging. Veel punten van zijn betoog werden later door de grote
Pius XII geconsacreerd in de encycliek Mediator Dei over de liturgie (1947).
Het besproken essay valt alle liturgisten uiteraard bij, voorzover zij het opnemen
tegen egocentrische, antropocentrische sentimentaliteit. Men denke aan de reeds
eeuwen originele ‘eerlijkheid’ in de trant van: ‘Ik voel niets van en voor kerkelijk
praktiseren, dus zou het onecht zijn, als ik er nog wat aan deed’. Maar hier dienen
we geen theologische onmenselijkheid tegenover te stellen, geen
pseudo-theocentrisme: ‘Denn alle noch so ausschlieszliche Richtung auf Gott bleibt
ja eine Richtung des Menschen auf Gott, also notwendig eine Richtung nach
Menschenart und nach Menschenweise und eine Richtung der Menschennatur, d.h.
trotz aller Objektgerichtetheit auf Gott nicht ein herausspringen aus
4) II 271-281. Ringen der Gegenwart 543-578.
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dem eigenen Menschsein, sondern ein wahrer Menschzustand. Damit aber ist alles
Menschliche so wenig aus theozentrischer Frömmigkeit ausgeschlossen, dasz diese
vielmehr ohne dasselbe überhaupt nicht vollziehbar ist’. Daarom is de viering van
de heilige mis geen rivaal, maar de krachtbron bij uitstek van ascese, mystiek,
heiligenverering, bedevaart, volksdevotie. Als iemand maar één puntje kent waar de
Verlosser onze wereld raakt, zonder dat Hij van daaruit de rest van ons bestaan wil
redden, dan plaatst hij God toch buiten het gewone leven. Die agitatie tegen
versterving, gewetensonderzoek, retraite, biecht, bezoek aan het Allerheiligste,
processie, lof, rozenkrans e.d. is stellig bij sommigen in Duitsland toen begonnen
als reactie tegen antropocentrisme, en als mislukte poging tot theocentrisme, die
wijsgerig en dogmatisch onhoudbaar moet heten. Maar de consequentie is even stellig
bij velen nu, in onze streken, een antropocentrisme dat enkel ‘honest to God’ meent
te zijn als het opgaat in medemenselijkheid. Het kan vreemd lopen, maar wie de
traditionele katholieke incarnaties en prolongaties van de goddelijke liturgie afwijst,
beweegt zich ipso facto in de richting van een levensstijl die noch voor God noch
voor de liturgie de rechtmatige ereplaats open heeft.
Przywara laat ons met overvloedig materiaal zien, hoe makkelijk dualisme en monisme
in elkaar omslaan. Deze ‘Umschlag’ toont hij aan in de geschiedenis van het
protestantisme en van de wijsbegeerte, die nauw verbonden zijn5). Een uitsluitend
horizontale denk- en levenshouding is niet alleen een begrijpelijke reactie op
eenzijdige verticaliteit, maar vormt er zelfs een consequentie van. Het is de moeite
waard, de dikwijls zeer rake dialectiek te volgen van zijn historische uiteenzettingen,
te meer omdat wijsgerig denken en geestelijke leer in voortdurende wisselwerking
staan.
In zijn Augustinus-synthese beschrijft hij zo prachtig onze groei naar de
mondigheid: ‘....all unser Wachsen und Reifen ist niemals eines aus Christus heraus,
sondern tiefer in Christus hinein, all unser Fortschreiten ist niemals eines aus der
Kirche heraus, sondern tiefer in die Kirche hinein’6). Ook in zijn door en door
kerkelijke spiritualiteit tracht hij zorgvuldig de beruchte dualismen te vermijden. Hij
voelt het b.v. niet als een aanslag op onze geestelijke rijping, dat de Kerk
liefdegemeenschap én hiërarchisch instituut is. Integendeel: ‘....“Liebes-Kirche” ist
nur soweit.... wahre Kirche Gottes, als sie ist “Rechtskirche” Souveränen Willens
und unbedingten Gehorsams’7). Dit is geheel in overeenstemming met de encycliek
Mystici corporis Christi van Paus Pius XII (1943).

5) II 271, 285 sq., 301 sq. Ringen der Gegenwart 555 sq., 563, 601. Kant heute. Eine Sichtung
(München etc., 1930) 8-12. Vier Predigten über das Abendland (Einsiedeln, 1948) 28-35 =
Alter und Neuer Bund. Theologie der Stunde (Wien etc., 1956) 49-55. Gespräch zwischen
den Kirchen. Das Grundsätzliche (Nürnberg, z.j. [± 1956]) 19 sq.
6) Augustinus 64.
7) III 282; vgl. 262, 274 v., 279, 422. Zie ook Das Geheimnis Kierkegaards (München etc.,
1929) 82-87. Deus semper maior. Theologie der Exerzitien (Freiburg i. Br., 1938-1940) I
23, 64. II 26 sq., 73-78. III 215, 342 sq., 346, 349 sq., 365 sq. Was ist Gott? Eine Summula
(2 Nürnberg, 1953) 62-70. Ignatianisch. Vier Studien zum vierhundertsten Todestag des
Heiligen Ignatius von Loyola (Frankfurt/Main, 1956) 98-101.
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Overblijvende vragen
We zagen er dus iets van, met hoeveel geestdrift en denkkracht Przywara is
opgekomen voor de ‘Eigenwert des Geschöpflichen’ tegen allerlei dualistisch
pessimisme. Deze zelfaffirmatie van de mens verdraagt zich uiteraard niet met een
belangeloze liefde die ons zou verbieden, te verlangen naar ons eigen geluk, dat het
loon en de volwassenheid is van ons streven naar vervolmaking (II 53).
Toch rijzen hier enige interpretatieproblemen. We menen, niet in erkentelijkheid
tekort te schieten, als we die hier opwerpen. Bij diverse uitspraken over liefde en
nederigheid, misschien vooral uit de latere werken, lijken onze zelfliefde en het besef
van individuele eigenwaarde niet tot hun recht te komen. Tegenover bepaalde
tendensen bij de heilige Theresia van Lisieux zouden we meer voorbehoud willen
maken8). Dan wordt de bewondering voor de gedachtenwereld van Simone Weil e.a.
ook meer in evenwicht gebracht9).
Daar hangt nog een andere kwestie mee samen die in de huidige spiritualiteit een
grote rol speelt. Przywara diskwalificeert nl. het Oude Testament nogal om zijn
fierheid en zelfliefde, om de waarde ook die het hecht aan aards succes10). Hier rijst
de vraag naar de functie van de ‘réalités terrestres’ (G. Thils) in ons geluk.
Dit probleem heeft Przywara in een scherpe controvers verwikkeld met een andere
hedendaagse grootmeester van het geestelijk leven: Romano Guardini. Deze heeft
een messias-opvatting die o.i. wel geheel binnen de perken van de kerkleer blijft,
maar afwijkt van conventionele christelijke voorstellingen11). Het is nl. gangbaar, de
‘aardse’ aspecten van de messiaanse belofte, zoals gezondheid, welvaart en macht,
te herleiden tot pure symbolen voor geestelijke zegeningen. Anderen beschouwen
de politieke, economische, militaire e.d. facetten van het oudtestamentisch
messiasbeeld als inkleding en verpakking zonder innerlijke waarde, die dan de
eigenlijke religieuze inhoud van Gods bedoelingen voor de joden aantrekkelijk moest
maken. Guardini stelt de (hypo-) these op: als Israël zich waardig had gedragen
tegenover Jahwe en Zijn messias, zouden die aardse toezeggingen meer letterlijk in
vervulling zijn gegaan dan nu wegens onze ‘tweede zondeval’ gebeurd is. Deze
letterlijke, maar conditionele uitleg van de onvervulde profetieën vindt men bij diverse
exegeten van verschillende richting, en ze convergeert met wijsgerige opinies die
aan het stoffelijke een meer intrinsieke betekenis voor ons menselijk geluk toekennen.
Przywara laat zich ongewoon scherp tegen Guardini's opvatting uit, ook weer in
een van de hier besproken bundels12). Hiermee zijn in overeenstemming de vele nogal
pessimistische teksten van St. Jan van het Kruis en van de kleine Theresia die hij in
Hymnen des Karmel heeft opgenomen.
Voor onze eigen denkwereld en geloofsbeleving en voor de verhouding van
8) Vgl. In und Gegen 26 sq., 210. Hymnen des Karmel. Teresa von Jesus, Johannes vom Kreuz,
Therese vom Kind Jesus und Heiligen Antlitz (Zürich, 1962) 59-130. Zie onze bespreking
van dit laatste werk in Streven 16 (1962-1963) II 690.
9) Humanitas 564-567, 725 sq. In und Gegen 73-87.
10) Demut, Geduld, Liebe (Düsseldorf, 1960) 12 sq. Vgl. Christliche Existenz (Leipzig, 1934)
93 sq.
11) R. Guardini, Der Herr (in het Nederlands onder de titel De Heer vertaald door Gabriël Smit)
en Das Bild von Jesus dem Christus im Neuen Testament (Herder-Taschenbuch 100; Freiburg
i. Br., 1961) 128-130.
12) III 350, 453. In und Gegen 164, 303.
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het christendom tot andere geestelijke grootmachten, zoals communisme en islam,
zijn de hier aangestipte problemen van ingrijpend belang. Juist omdat we zoveel
bewondering hebben geuit voor Przywara's leer, ook inzake lijden en versterving,
meenden we de vraag te moeten aansnijden, of bepaalde pessimistisch-klinkende
opinies over de zelfaffirmatie van de mens en van al het aardse met zijn analogieleer
geheel in overeenstemming zijn13). Die leer staat of valt er o.i. zeker niet mee. En
daarover kunnen we ons enkel verheugen, want de positieve leiding die Przywara
aan onze tijd kan bieden, vinden we nog belangrijker, en veel belangrijker, dan de
problemen die er overbleven. De bundeling en herdruk van zijn publikaties is van
groot belang. We hopen, dat deze uitgaven worden voortgezet, en dat de
wijsgeer-theoloog-spirituaal ons nog veel nieuwe boeken mag schenken.

13) Vgl. over wijsgerige, resp. exegetisch-dogmatische kwesties in dit verband, onze artikelen
Personalisering of depersonalisering van de moraalfilosofie?, in Algemeen Nederlands
Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 55 (1962-1963) 86-100 en Lelies voor het
Lourdesbeeld, in Streven 12 (1958-1959) I 209-218.
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Wetenschappelijke kroniek
Zoet water uit de zee
Een wereldprobleem
P. de Ceuster
ZOLANG er niet eens een bijzondere droogteperiode komt, zoals in 1957, toen één
op zes steden in de U.S.A. de distributie van leidingwater gewoon stop moest zetten,
beseft de gewone verbruiker niet welke problemen de watervoorziening in de wereld
stelt. Met het vochtige klimaat dat ons deel is, hebben wij wel eens de indruk in onze
streken meer water te krijgen dan ons lief is. Het klinkt dan ook wat paradoxaal, dat
we hier van watertekort zouden gaan spreken. En toch: ook in de Benelux-landen
daalt de ondergrondse waterspiegel voortdurend en raken de waterlopen steeds meer
bevuild. Als de voorzorgsmaatregelen welke men overweegt, falen, kan er ook in
onze landen binnen weinige jaren een catastrofale situatie ontstaan.
Nog meer geldt dit voor de hele beschaafde wereld. Volgens een boutade van
Churchill betekent het bezit van een badkuip beschaving, het gebruik ervan cultuur.
Als dit juist is, dan verkeert nog slechts een klein gedeelte van de mensheid in het
eerste stadium, dat van de beschaving: slechts 10% van de wereldbevolking is
aangesloten op een waterleiding. Dat betekent voor het grootste gedeelte van de
wereldbevolking niet alleen een gebrek aan elementaire hygiëne: 40% van het
verbruikte water gaat naar de industrie en van de 60% die naar de particuliere sector
gaat, dient slechts een klein gedeelte voor de eigenlijke hygiëne. Ook met het
waterverbruik als beschavingsmaatstaf is de achterstand van de ontwikkelingslanden
uit te drukken in cijfers. Terwijl de Verenigde Staten 3000 ton water per jaar en per
hoofd verbruiken en de West-Europese landen ongeveer de helft daarvan, verbruiken
de ontwikkelingslanden slechts 40 ton. Daar komt bij dat het waterverbruik overal
veel sneller stijgt dan de bevolking en dat uitgestrekte dorre gebieden in vele streken
slechts op bevloeiing wachten om hun bijdrage te kunnen leveren in het
levensonderhoud van de mensheid.
Aldus wordt de watervoorziening als een van de tien officieel belangrijke
wereldproblemen beschouwd. Technisch vormt zij misschien het meest belangrijke
van deze problemen. Om er een definitieve oplossing voor te zoeken, heeft de Unesco
voor 1965 een hydrologisch decennium aangekondigd. In wereldwijde samenwerking
zullen alle mogelijkheden onderzocht worden om aan meer water te raken: methoden
om water te zuiveren, het aanleggen van waterlopen en ondergrondse reservoirs, het
recycleren van gebruikt water, enz. Zowel van privé- als van officiële zijde werd op
dit gebied reeds veel werk geleverd, zodat op een belangrijk congres, dat in mei 1962
te Athene werd gehouden, een vergelijking kon gemaakt worden van de verschillende
methoden. Een van de belangrijkste middelen om de watervoorraden uit te breiden,
schijnt dan te zijn: het ontzouten van zeewater.
Immers, er zijn praktisch slechts twee mogelijkheden: ofwel het zuiveren en
recycleren van afvalwater, ofwel het ontzouten van zeewater. De eerste methode is
in sommige sterk geïndustrialiseerde gebieden een noodzaak geworden. Immers het
vervaardigen van 1 ton staal vergt 270 ton water; voor 1 ton papier is 600 ton water
nodig; voor rayonvezel is het 1300 en voor synthetische rubber
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2700 ton1). In vele gevallen kan dit verbruik drastisch verminderd worden door het
recycleren van het water, dat dan voor 80 tot 90% teruggewonnen wordt2). Doch in
andere gevallen wordt het zuiveren van het gebruikte water al langer hoe moeilijker
en door het gebruik van moderne wasmiddelen is het vaak zelfs helemaal onmogelijk
geworden. Deze wasmiddelen blijven immers steeds maar schuimen: ze bieden
weerstand aan de micro-organismen die op natuurlijke wijze alle organische stoffen
verbranden en zo het water zuiveren. Het geval is zo acuut, dat vele landen in een
zeer nabije toekomst het gebruik van deze soort detergentia zullen verbieden. In
West-Duitsland wordt dit ultimatum reeds van kracht op 10 oktober 1964. Tegen die
datum moet de industrie biodegradabele wasmiddelen gevonden hebben. Doch zelfs
wanneer men rekening houdt met een verder doorgedreven terugwinning, zal b.v. in
de U.S.A. in 1980 het totale waterverbruik groter geworden zijn dan de twee miljard
ton die per dag als bruikbaar water de rivieren en dergelijke passeren. Vóór het zover
is, moeten er bijgevolg andere middelen gezocht en gevonden worden. Eén daarvan
is dan het ontzouten van zeewater.
In totaal is er drieduizend maal meer zeewater beschikbaar dan zoet water. En
hoeveel men er ook van aftapt om het in zoet water om te zetten en te verbruiken,
verlies bestaat hier niet: langs wolken en rivieren komt alles steeds opnieuw in het
grote oceaanreservoir terecht. Het water stroomt altijd naar de zee.
Maar hoe krijgt men het zout uit het zeewater? Van thermodynamisch standpunt
uit bekeken zou het ontzouten van 1500 liter zeewater slechts 1 kilowattuur vergen.
Doch dit is een zuiver theoretische waarde. In de praktijk bestaat er geen enkele
rechtstreekse methode om het zeewater te ontzouten en is men steeds verplicht langs
omwegen te gaan.
Principieel zijn er twee wegen: men kan ofwel het zout uit de pekel verwijderen,
ofwel het water eruit halen. Gezien de samenstelling van het zeewater (35 g zout per
liter) schijnt de eerste weg de eenvoudigste te zijn. Toch is dit niet zo. Er is slechts
één methode die deze weg volgt: de elektrodialyse.
Zout is geïoniseerd en water niet. Dit betekent dat zout uiteenvalt in elektrisch
geladen deeltjes, ionen. In de elektrodialyse worden deze ionen door elektrisch
geladen schotten in kamers gelokt, zodat het zoutarm water dan weg kan lopen.
Wanneer het om zeewater gaat, is deze methode echter niet economisch: de eisen
waaraan de poreuze schotten moeten voldoen, liggen namelijk zeer hoog. Voor brak
water, dat een veel lager zoutgehalte heeft, schijnt de elektrodialyse momenteel
evenwel de beste methode te zijn. Verschillende installaties werken er mee in Amerika
en Afrika.
Alle andere methoden zijn er daarentegen op gericht, het water uit de zoutoplossing
te halen3). De meest eenvoudige daarvan - reeds vanouds op schepen toegepast - is
de destillatie. De gewone en directe destillatie is zeer kost1) In de synthetische rubberfabriek, de Chemische Werke Hüls in het Roergebied, wordt het
industriewater van de overbelaste Roerrivier ‘geleend’ en na zuivering teruggestuurd langs
bakken met goudvissen: de gezondheidstoestand van de goudvissen dient als indicator voor
de efficiëntie van de installatie.
2) In bemande ruimtecapsules moet het water voor 100% gerecycleerd worden, doch dit is een
extreem geval, waarin de kostprijs helemaal geen rol speelt.
3) Enkele andere methoden waarmee men experimenteert, zoals bv. de osmose, worden hier
niet vernoemd, omdat ze veel minder kans op uitkomst bieden.
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baar: het verdampen van water vraagt ontzaglijk veel warmte. Daarom gebruikt men
weer een omweg: de energie die kwantitatief bijna geheel in de stoom overgaat, benut
men om nieuw water te koken. In grote trekken gebeurt dit als volgt. Het zeewater
wordt onder druk gekookt en aldus verkrijgt men stoom van b.v. 150°. Deze
condenseert op dezelfde temperatuur en geeft zijn warmte volledig af aan vers
zeewater. Wanneer dit laatste onder iets lagere druk gehouden wordt, kookt het op
een iets lagere temperatuur: 130°, wat voor een snelle warmtewisseling nodig is. Als
men dit zo enkele keren herhaalt, kan dezelfde hoeveelheid warmte meermalen, van
zes tot twaalf maal, opnieuw gebruikt worden. Omdat deze methode honderd jaar
geleden voor het eerst werd toegepast in Franse suikerfabrieken, wordt ze nog steeds
in alle talen met haar Franse naam aangeduid: multiple effet. Zeer grote installaties
werken met dit procédé, o.m. in Aruba en Koeweit. Die van Koeweit produceert 22
miljoen liter per dag. Waarom men er juist in die gebieden gebruik van maakt, is
duidelijk: enerzijds heeft men er grote behoefte aan drinkwater, anderzijds beschikt
men er over petroleum aan de bron, zodat de energie er praktisch niets kost en alleen
de investeringskosten van belang zijn; de installatie werkt immers automatisch.
Varianten van deze methode zijn: de flash-destillatie en de thermocompressie.
Hier speelt de druk een nog grotere rol en liggen de warmtewisselingen nog gunstiger.
In al deze methoden wordt petroleum als energiebron benut. Daar waterarme
streken meestal aangetroffen worden in gebieden waar de zonne-energie het
overvloedigst op de aarde neerkomt (Sahara, Florida), heeft men er ook wel eens aan
gedacht, de zonnewarmte voor de verdamping aan te wenden, maar daarmee kan
slechts 4 1 per dag en per m2 gewonnen worden. Anders is het gesteld met de
kernenergie. Langs deze weg zou de afvalenergie van zeer grote kerncentrales
eveneens zeer grote hoeveelheden zeewater kunnen ontzouten en zoet water leveren
tegen bijzonder lage prijzen. Daarmee worden nu vooral in Australië proeven
genomen. Doch het economisch zwaartepunt wordt aldus verschoven naar dat van
de kerncentrale zelf, waarvan de rentabiliteit nog niet te verwachten is vóór 1970.
Een ander procédé tracht zuiver water af te scheiden door ijsvorming. Dit past
men toe in Israël. Op het eerste gezicht lijkt ook deze methode aantrekkelijk. De
hoeveelheid warmte die moet omgewisseld worden, bedraagt slechts 1/7 van wat
voor het destillatieproces vereist is en de werktemperaturen liggen uiteraard lager,
zodat de warmteverliezen eveneens lager liggen. Doch de grote moeilijkheid ligt hier
in de scheiding van de twee fasen: de vloeibare pekel en het vaste ijs. In de
destillatiemethode bestaat dit probleem niet. Damp en water kunnen altijd heel
gemakkelijk gescheiden worden. IJsvorming echter geschiedt in compacte massa's
van zeer kleine kristalletjes, die dan ook veel pekel ingesloten houden. Een gedeelte
van het water dat uit het gesmolten zuiver ijs gevormd wordt, moet ook opgeofferd
worden om de massa's ijskristal te wassen, en dit betekent uiteindelijk verlies.
Volkomen zoutvrij water kan langs deze weg slechts uiterst moeilijk gewonnen
worden. Een heel groot bezwaar is dit echter ook weer niet, aangezien zoutarm water
of water met een gering zoutgehalte in de meeste gevallen goed bruikbaar is;
drinkwater heeft zelfs een kleine hoeveelheid zout nodig. De energie, nodig om de
bevriezing tot stand te brengen, wordt dan evenals bij de destillatie, zo volledig
mogelijk teruggewonnen.
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In een eigenaardige variante van deze methode wordt ijs gevormd in aanwezigheid
van propaangas. Het propaan wordt opgesloten in de holten tussen de watermolekulen.
De binding is stevig genoeg om het ijs-propaan-mengsel hoger te doen smelten, wat
een voordeel is. Doch anderzijds is dan weer een hogere druk vereist. Daar propaan
een bijprodukt is van de aardolieraffinage, is het niet te verwonderen dat dit procédé
beproefd wordt in petroleumbedrijven.
Tot nog toe blijkt de destillatie met haar varianten, de flash-destillatie en de
thermocompressie, de beste oplossing te zijn voor het ontzouten van zeewater. Daarop
volgt dan de elektrodialyse, doch alleen voor brak water. De vriesmethoden komen,
voorlopig althans, nog achterop, al is het niet uitgesloten dat vooral de propaanvariante
uiteindelijk de beste zal blijken.
De destillatiemethode levert des te goedkoper water naarmate de installatie groter
is en de energie goedkoper. Nu reeds kan een grote destilleereenheid zoet water
leveren tegen 1 BF per hectoliter. Als het nodig wordt, kan zij dus in competitie
treden met de gebruikelijke drinkwatervoorziening. Binnen afzienbare tijd hoopt
men zelfs de prijs nog met de helft te kunnen verlagen. Wel moet men er dan rekening
mee houden dat deze technische vooruitgang ook zal moeten dienen voor de irrigatie
van dorre gebieden en dat er dus ook transport-problemen worden gesteld. Er bestaat
goede hoop dat de zee weldra het land vruchtbaar zal maken. En deze hoop neemt
voortdurend toe. Alle mogelijkheden zijn nog niet uitgeput, alle systemen nog niet
uitgetest. Vooral de koppeling aan elektrische centrales met kernenergie of zelfs met
conventionele brandstoffen zou hier uiteindelijk de goedkoopste oplossing kunnen
bieden.
Het probleem is ten slotte niet zo klemmend. De moderne techniek is in staat het
op te lossen. De hele vraag is er een van economie.
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Politiek Overzicht
Internationaal
EEN der meest klemmende problemen bij het streven naar verbetering van het
levenspeil der bevolking in het gehele Midden-Oosten, dus ook in Israël en Jordanië,
is de vraag hoe de beperkte hoeveelheid water het meest efficiënt te gebruiken is
voor de bevloeiing van het land. Reeds in 1953 zond president Eisenhower Eric
Johnston naar dit gebied om een irrigatieplan te ontwerpen en er werd een
concept-overeenkomst opgesteld in 1955, waarbij 3/5 van het water van de Jordaan
en de Jarmoek zou worden bestemd voor de Arabische landen, Jordanië, Syrië en de
Libanon en 2/5 voor Israël; de voor de irrigatiewerken benodigde gelden zouden
voor 2/3 beschikbaar worden gesteld door de Verenigde Staten, maar op aandrang
van Egypte wees de Arabische Liga het plan af, daar het in strijd was met de Arabische
boycot van Israël en integendeel dit laatste economisch veel krachtiger zou doen
worden; de economische voordelen voor de drie Arabische landen werden hiermee
opgeofferd aan de haat tegen Israël. Dit laatste was reeds eerder bij de bronnen van
de Jordaan begonnen met waterbouwkundige werken, maar was hiermee opgehouden
toen de Veiligheidsraad in 1953 op een klacht van Syrië de verdere uitvoering
verbood. Na 1955 begon Israël water te onttrekken aan het Meer van Tiberias om
dit via een pijpleiding van 250 km naar de Negeb-woestijn over te brengen; volgens
Israël zou hierdoor niet meer water aan de Jordaan worden onttrokken dan in het
plan Johnston was voorzien.
In verband met de nu in een vergevorderd stadium zijnde uitvoering van dit plan
had er van 13-17 januari een merkwaardige topconferentie plaats. Nadat er reeds in
november van het vorig jaar van Arabische zijde oorlogszuchtige taal was gesproken
n.a.v. het Israëlische plan, bleek in december dat Nasser zich toch liever niet aan een
militair avontuur wilde wagen, zeker niet als er niet eerst een hechte Arabische
eenheid zou zijn verwezenlijkt; hij lanceerde toen het idee van een Arabische
topconferentie en het merkwaardige was nu, dat in Caïro inderdaad alle Arabische
landen vertegenwoordigd waren. Eerst werden alle onderlinge geschillen bijgelegd
(tussen de VAR en Jordanië; tussen Marokko enerzijds en de VAR, Tunesië en
Algerije anderzijds; tussen Jordanië en Yemen; en tenslotte werd er een ernstige
poging gedaan om ook Saoedi-Arabië en Yemen weer bij elkaar te krijgen) en daarna
werd beslist over de tegenover Israël aan te nemen houding; over militaire maatregelen
werd nauwelijks meer gesproken, waarschijnlijk omdat zowel de Verenigde Staten
en Engeland als ook de Sowjet Unie uitdrukkelijk hadden gewaarschuwd tegen
gewelddadig optreden. De Arabische landen willen nu door een groots opgezet
diplomatiek offensief trachten steun voor hun standpunt te krijgen bij de grote
mogendheden en tevens beginnen met de uitvoering van een project om zelf water
uit de Jordaan af te tappen en zo Israël te dwarsbomen; zij zullen verder proberen
alle Palestijnse organisaties samen te voegen in een overkoepelend orgaan dat dan
leiding kan geven aan de ‘bevrijding’ van Palestina door de Palestijnen zelf. Koning
Hoes-
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sein van Jordanië is hiermee akkoord gegaan na de verzekering te hebben ontvangen,
dat zijn Jordaans rijk, waarbinnen veel Palestijns-Arabieren wonen, intact zal blijven.
Israël wacht de gebeurtenissen rustig af; het vindt het hoge zoutgehalte van het water
uit het meer van Tiberias een ernstig probleem, al zal het de ontwikkeling in de
Arabische wereld natuurlijk met de nodige aandacht blijven volgen.
Op 15 januari kwam te Londen de Cyprus-conferentie bijeen ter oplossing van de
moeilijkheden tussen de Grieks- en de Turks-Cyprioten; aan deze conferentie namen
deel de vertegenwoordigers van de beide bevolkingsgroepen van het eiland benevens
van Engeland, Griekenland en Turkije. Het duurde niet lang of de Turkse delegatie
besloot de vergadering te verlaten; wel is zij op dit besluit teruggekomen maar de
tegenstellingen zijn absoluut niet minder geworden. Turkije blijft de enige oplossing
zien in een federatie en aartsbisschop Makarios wijst dit geheel van de hand en wil
slechts horen van een eenheidsstaat; in de afgelopen vier jaren is echter van de
integratie niets terecht gekomen. Om de rust op het eiland te handhaven heeft
Engeland nu het plan geopperd om een internationaal legertje bestaande uit
NAVO-eenheden naar Cyprus te sturen. Een beslissing is hierover nog niet gevallen;
de verwezenlijking van dit - nu Engels-Amerikaans - plan zal in elk geval zeer
moeilijk zijn, daar Makarios geen NAVO-troepenmacht wenst te aanvaarden;
eventueel wil hij wel V.N.-troepen laten komen, omdat hij zich dan gemakkelijker
op de Verenigde Naties zou kunnen beroepen, waar hij mogelijk zou kunnen rekenen
op steun voor zijn opvattingen bij de Afro-Aziatische landen en ook bij Moskou, dat
al heeft laten weten, dat het zenden van NAVO-troepen agressie tegen Cyprus zou
betekenen.
Er is Engeland veel aan gelegen het herstel van de orde op Cyprus aan anderen te
kunnen overlaten i.v.m. de gebeurtenissen in O.-Afrika. In het pas onafhankelijk
geworden Zanzibar brak op 12 januari een opstand uit tegen de regering van premier
Hamadi; de opstandelingen hadden succes en riepen de republiek uit. De beweging
ging uit van de pas verboden Oemma-partij en de Afrikaanse Shirazi-partij; de eerste
is verreweg de voornaamste; haar leider, Baboe, heeft sterk communistische
sympathieën en oriënteert zich op Peking; men vreest dat Zanzibar tegenover Afrika
een rol zal gaan spelen als Cuba tegenover Amerika. Deze gebeurtenissen op Zanzibar
werden gevolgd door muiterijen van de troepen in Tanganyika, Oeganda en Kenya;
op verzoek der resp. regeringen maakten Britse troepen een einde aan de muiterij,
die naar gezegd wordt haar oorsprong had in eisen om hogere soldij en betere
bevorderingskansen. Om te voorkomen dat Engelse troepen ook tegen Zanzibar
zouden oprukken heeft Moskou alvast gewaarschuwd, dat jonge staten op Sowjethulp
kunnen rekenen. De penetratie van Rusland en/of Peking-China in Afrika wordt
steeds dreigender; de Chinese president Tsjoe En-lai zal het al met al niet erg vinden,
dat zijn rondreis door Afrika nu enigszins bekort wordt door het uitvallen van zijn
bezoek aan Tanganyika en Kenya; ook zonder dit bezoek gaan de zaken niet slecht
voor hem.
Van 13-22 januari bracht de Cubaanse premier, Fidel Castro, een bezoek aan
Moskou; beide partijen schenen behoefte te hebben aan spoedige besprekingen;
Chroesjtsjow kon het toch eigenlijk niet erg waarderen, dat Castro niet duidelijker
het Russische streven naar internationale ontspanning onderschreef en niet alleen
het kernstopverdrag nog altijd niet had ondertekend, maar bovendien elk ogenblik
de toenadering tussen de Sowjet Unie en de Verenigde Staten zou
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kunnen bemoeilijken door Cubaanse activiteiten tegenover Washington; omgekeerd
is de economische positie van Cuba zoveel verslechterd, dat het steeds meer hulp
nodig heeft en daar Peking deze minder schijnt te kunnen of willen verlenen dan
Moskou, ziet Castro zich wel genoopt een beetje bij Chroesjtsjow in de pas te blijven.
In ruil voor de afname van een groot deel van de Cubaanse suikerproduktie heeft hij
nu verklaard al het noodzakelijke te zullen doen om in vreedzame coëxistentie met
de Verenigde Staten te leven; heeft hij zijn goedkeuring uitgesproken over de
Moskouse pogingen om de geschillen in de internationale communistische beweging
bij te leggen en heeft hij blijk gegeven van zijn waardering voor het succes, dat
Moskou bereikt heeft met het kernstopverdrag.
Men vermoedt dat Castro's bezoek ook verband hield met de gebeurtenissen in
Panama. Hier ontstond op 9 januari n.a.v. een belachelijk incident (een aantal
scholieren weigerden de Panamese vlag te hijsen naast die van de Verenigde Staten)
een scherpe controverse tussen beide landen, waarbij door Panama zelfs de
diplomatieke betrekkingen met de Verenigde Staten werden verbroken. De oorzaak
van het conflict is natuurlijk veel dieper gelegen. Nadat in 1903 Panama onder
bescherming van de Verenigde Staten in opstand was gekomen tegen Colombia en
zelfstandig was geworden, had het met de Verenigde Staten een verdrag gesloten,
waarbij de laatsten praktisch soeverein werden over de zone van het toekomstige
kanaal tegen betaling van een bedrag ineens en een jaarlijkse pachtsom; deze is enkele
malen verhoogd, terwijl in 1960 Panama de nominale soevereiniteit kreeg over
genoemd gebied. De Panamese regering was hier niet tevreden mee; zij eist nu de
volledige soevereiniteit op; wenst een hogere pacht te ontvangen en eist ook binnen
dit gebied volledige gelijkstelling van de Panamese arbeiders en die der Verenigde
Staten. Zowel de Veiligheidsraad als de Organisatie van Amerikaanse Staten hebben
zich met de kwestie bezig gehouden, maar tot nu toe is het geschil nog niet geregeld.
De houding van de Sowjet Unie in dezen is zeer kalm geweest; zij heeft er geen
gebruik van gemaakt om een rel tegen Washington te ontketenen en vermoedelijk
heeft Chroesjtsjow ook Castro zo haastig naar Moskou laten komen om hem af te
houden van inmenging in de Panamese affaire.
Vanaf het ogenblik dat er gesproken is over de vorming van de federatie Maleisië,
bestaande uit Malakka, Singapore en de Britse gebieden Sarawak en Sabah op
N.-Borneo, zijn er moeilijkheden over geweest. Zowel de Philippijnen als Indonesië
hadden ernstige bezwaren; de eersten omdat zij zelf historische aanspraken zeiden
te hebben op Sabah; Indonesië omdat het in de op Brits initiatief opgerichte federatie
slechts een poging zag om de Britse invloed in deze gebieden te handhaven. Ondanks
dit verzet werd de federatie op 16 september 1963 een feit en van die tijd af werd
ook het Indonesisch verzet scherper; Djakarta begon een confrontatie-politiek t.a.v.
Maleisië, hetgeen ontaardde in een guerilla-oorlog op N.-Borneo, die op zijn beurt
weer kon leiden tot een openlijke oorlog, waarin Engeland zeker en de ZOAVO
waarschijnlijk betrokken zou worden. Deze ontwikkeling was verontrustend voor
de Verenigde Staten; men begon te begrijpen, dat Soekarno al te lastig werd en dat
er een middel moest worden gevonden om hem tot matiging van zijn verlangens te
brengen. Met dit doel zond president Johnson zijn minister van justitie, Robert
Kennedy, naar Soekarno; vermoedelijk heeft Kennedy deze uitverkiezing te danken
aan zijn vroegere contact met de Indonesische president over Nieuw-Guinea, maar
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even vermoedelijk zal men daarom deze reis in Londen wel met argwaan hebben
bekeken. Kennedy sprak eerst met Macapagal, de Philippijnse president, en wist
deze te bewegen akkoord te gaan met besprekingen met de premier van Maleisië,
Abdoel Rahman. Soekarno was niet in Djakarta, maar Kennedy kon hem ontmoeten
in Tokio en hij wist hem zo ver te krijgen, dat de kwestie door overleg zou worden
opgelost; Indonesië zou de guerilla op Borneo staken, maar Soekarno blijft praten
over de krachtige voortzetting van de confrontatie-politiek; de drie betrokken staten,
Maleisië, Indonesië en de Philippijnen, zouden gaan onderhandelen eerst via de
ministers van buitenlandse zaken daarna via de regeringsleiders. Het directe
oorlogsgevaar is daarmee verdwenen, maar voor hoelang? Engeland schijnt niet van
plan te zijn aan de Indonesische eisen tegemoet te komen en het is de vraag of
Soekarno zich niet zo diep in de kwestie heeft vastgebeten, dat het voor hem een
prestigekwestie is geworden om de zaak door te zetten. Zal hij daarbij zó ver gaan,
dat hij, zoals hij al gezegd heeft, meer toenadering zal zoeken tot communistisch
China?
President de Gaulle heeft op 27 januari aangekondigd diplomatieke betrekkingen
aan te knopen met Peking. Alhoewel al enige tijd bekend was, dat Frankrijk
toenadering zocht tot communistisch China, veroorzaakte dit besluit toch de nodige
deining. Men zag in dit Franse optreden een nieuw teken van de onenigheid tussen
Frankrijk en de Verenigde Staten over de te volgen politiek in het verre Oosten. De
Gaulle staat op het standpunt, dat in Z.-O.-Azië de Franse invloed moet worden
hersteld en pleit voor een realistische aanpak van de problemen; reëel is het bestaan
van de grote mogendheid China en het is irreëel te doen alsof dit Formosa is; de
Gaulle pleit voor de vestiging van een werkelijk neutraal Vietnam en dit is slechts
te verkrijgen in overleg met Peking. Men kan voor de logica in zijn redenering veel
voelen en zich toch afvragen of de erkenning op dit ogenblik wel opportuun is. Hoe
staan de Franse bondgenoten tegenover deze stap? In Bonn heeft men zich niet alleen
afgevraagd of het wel in overeenstemming was met het Frans-Duitse
vriendschapsverdrag, dat Parijs er in het geheel niet met W.-Duitsland over heeft
gesproken, maar ook of het niet mogelijk zal zijn, dat dit realisme van de Franse
president er toe leidt, dat hij de verdeling van Duitsland zal erkennen en zijn houding
t.a.v. W.-Berlijn gaat herzien. De Belgische minister Spaak verklaarde zich tegen de
Franse politiek in dezen, en de Verenigde Staten zijn erg in hun wiek geschoten.
Er hangen nog andere problemen samen met deze erkenning door Frankrijk. Men
verwacht op zijn minst, dat vroegere Afrikaanse koloniën van Frankrijk nu ook
Peking zullen erkennen en dat als gevolg hiervan bij een volgende gelegenheid een
voorstel om Mao toe te laten tot de Verenigde Naties wel eens de vereiste meerderheid
zou kunnen krijgen. Dit zou de positie van de Verenigde Staten bemoeilijken, die
verplichtingen hebben t.a.v. Formosa, dat zelfs als grote mogendheid in de
Veiligheidsraad over een veto beschikt. Een ander probleem is de verhouding
Frankrijk-Formosa. Het was bekend, dat tot nu toe Peking steeds voor zich het recht
heeft opgeëist om China te vertegenwoordigen en dus verbreking van de diplomatieke
betrekkingen met Formosa eiste. Uit het feit, dat tijdens de onderhandelingen met
Parijs nergens over was gesproken, meende men een ogenblik te mogen afleiden,
dat Frankrijk een belangrijke stap had kunnen zetten op de weg, die uit deze impasse
zou kunnen leiden n.l. de erkenning van twee China's. Peking verklaarde echter

Streven. Jaargang 17

spoedig het vanzelfsprekend te achten, dat Parijs met Formosa zou breken. Misschien
heeft de Gaulle gemeend,
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dat Tsjang Kai Tsjek het initiatief hiertoe zou nemen, maar op aandrang van
Washington besloot men in Taipeh de diplomatieke betrekkingen met Frankrijk niet
te verbreken. Heel lang zullen wij niet hoeven te wachten om iets van de verdere
ontwikkeling te weten, daar tussen Frankrijk en communistisch China is afgesproken
binnen drie maanden ambassadeurs naar elkaars hoofdsteden te sturen. Is dit nu
werkelijk de juiste manier om Frankrijks ‘grandeur’ te bewijzen? Tot op zekere
hoogte kunnen wij het eens zijn met de opvatting, dat als er geen de Gaulle was, hij
moest worden uitgevonden, maar ook met die andere mening, dat als je zo'n vriend
hebt, je geen vijanden meer nodig hebt.
4-2-1964
J. Oomes

België
Einde januari werd bekend gemaakt dat een maand later een nieuwe staatslening zou
worden uitgegeven, groot 12 miljard, tegen een rentevoet die gevoelig hoger ligt dan
die der vorige leningen. De banken zullen 10 miljard vast opnemen. Nog eens een
lening met een opbrengst van slechts vijf of zes miljard zoals de vorige, zou de
regering Lefèvre wel niet meer overleefd hebben. De bereidheid van de banken om
haar ter hulp te snellen stelt haar in staat haar verplichtingen te honoreren op een
nakende vervaldag (Schatkistcertificaten 1958-1964) van meer dan 7 miljard. M.a.w.
het grootste gedeelte van de opbrengst der nieuwe lening zou wel eens kunnen
opgebruikt worden voor de terugbetaling van een oude schuld, en de meeste
inschrijvers zullen op de nieuwe emissie wellicht intekenen met Schatkistcertificaten
die een paar maand later vervallen en waarop ze een interestbonificatie genieten. De
aanbreng van vers geld zal dan zeer gering geweest zijn, en de regering ondervindt
dat de gewone spaarders hun gevoelens tegenover staatsleningen nog niet herzien
hebben. Zonder de banken had het overheidspapier ook ditmaal zijn weg naar de
binnenlandse kapitaalmarkt niet gevonden. Dank zij de banken is de regering althans
niet over moeten gaan tot alweer een nieuwe buitenlandse lening.
Dat een regering zich niet staande kan houden zonder een positieve verhouding
tot het bankwezen, hoeft geen verwondering te wekken, en is geen nieuws. Maar
vele beoefenaars van de politieke en sociale wetenschappen houden er in hun analyses
geen rekening mee. Tot het bewustzijn van de partijpolitieke basismilitant dringt de
ware toedracht der zaken niet door.
Een vraag die men zich in de huidige toestand ook wel mag stellen, heeft betrekking
op de rentevoet van leningen zoals die welke de minister van financiën wil uitgeven.
In welke mate beantwoorden de rentevoeten aan de echte marktverhoudingen, en
hoe groot zijn de commissies, vergoedingen en premiën die aan het bankwezen
toegestaan worden in ruil voor zijn bereidheid om vrijwel de totaliteit van de lening
op te nemen? (De overige 2 miljard kunnen allicht door parastatale institutionele
beleggers onder dak gebracht worden). De regering kan desgevallend de medewerking
van de banken zo ruim vergoeden, dat de marktregelende invloed van de rente erdoor
ontkracht wordt.
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Twee documenten vervulden in die dagen een rol van meer dan gewoon belang bij
de opinievorming, nl. het verslag Marjolin over de stand van de conjunctuur in de
E.E.G.-landen, en het jaarverslag van de Nationale Bank.
Het verslag Marjolin toonde aan dat er tekenen van conjuncturele verhitting
merkbaar zijn in heel de E.E.G., en dat België er niet het ergste aan toe is. Nederland
en Frankrijk b.v. zijn meer aangetast dan wij. Overigens betreft het meestal
scheeftrekkingen die eigen zijn aan een langdurige periode van expansie. Ze kunnen
daarom niet minder gevaarlijk worden, maar kwalen die voortvloeien uit langdurige
welvaart zijn nog altijd gemakkelijker te dragen dan de gevolgen van een langdurige
verstarring die gepaard zou gaan met een vermindering van het nationaal inkomen.
Het verslag van de Nationale Bank stemde echter tot minder gunstige
vergelijkingen. Uit dit stroeve en voorzichtige document blijkt duidelijk dat de
monetaire overheid het in het recente verleden herhaaldelijk niet eens geweest is met
het financieel beleid van de regering. In de jaren dat de Nationale Bank nog zo iets
als een absolute macht was, zou dat een schokkende onthulling geweest zijn. Nu
veroorzaakte het jaarverslag van de Bank wel enige deining, maar lang geen storm.
Opmerkelijk was ook de vaststelling van het jaarverslag dat een aanzienlijke
koopkracht in liquide vorm bij de huishoudingen berust of als deposito's aan de
banken werd toevertrouwd. Het in beweging komen van deze massa's fiduciaire
betaalmiddelen zou de inflatoire neigingen nog aanzienlijk versterken.
Logisch doorredenerend komt men dan tot de conclusie dat de regering deze
massale liquiditeiten ergens zou dienen te binden om hun oriëntering naar de
consumptieve sector te voorkomen. Indien ze daartoe echter een beroep deed op
dwangmaatregelen, zou ze de gewone en kleine spaarders en beleggers nog meer
ontstemmen en de terugkeer van normale voorwaarden op de kapitaalmarkt nog
moeilijker maken. Het komt er op aan, de aanzienlijke cash balances en de theoretisch
voor belegging in aanmerking komende spaarmiddelen opnieuw in banen te krijgen
waar ze ook het krediet van de Staat versterken, b.v. door een vernieuwd vertrouwen
in overheidsemissies. Dat is een heel programma van financieel beleid, dat door de
huidige regering denkelijk zal overgemaakt worden aan de volgende.
Zoals de toestand thans is, kan hij zeker niet steeds maar verlengd en bestendigd
worden: enerzijds een massale oriëntering van Belgische grote en kleine kapitalen
naar buitenlandse emissies (met het daaraan verbonden gevaar dat er nieuwe
beleggingsgewoonten ingang vinden bij het deel van het publiek dat daar vroeger
niet aan meedeed); anderzijds de noodzakelijkheid voor de minister van financiën
om de werkingsmiddelen van de schatkist aan te vullen door de emissie van leningen
op korte termijn - eveneens in het buitenland. Voorbeeld dat in de jongste dagen
zelfs navolging vond bij de ondergeschikte besturen, b.v. bij de stad Antwerpen.
Misschien is het schermen met ontslag een stijlfiguur voor dhr. Dequae, minister
van financiën, en hoeft men aan die rhetorisch bedoelde dreiging niet te veel betekenis
te hechten. Maar het is ook denkbaar dat hij inderdaad herhaaldelijk er aan gedacht
heeft een taak neer te leggen bij de vervulling waarvan hij ook in zijn eigen partij op
sterk verzet stoot.
***
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De eerste maand van het jaar was betrekkelijk rustig wat betreft de voorbereiding
van de grondwetsherziening (in de schoot van een commissie ad hoc waaraan de drie
traditionele partijen deelnemen) en ook inzake de taalwetgeving en wat ermee
samenhangt.
Enige beweging ontstond er, toen de voorzitter van de C.V.P., dhr. Paul Vanden
Boeynants, ontslag nam uit de commissie in kwestie en liet meedelen dat hij voorlopig
zijn functies in de leiding van de partij niet meer zou vervullen. Dat alles wegens
gezondheidsredenen. Uit alles bleek dat dit incident de grond van de kwestie niet
raakt. Of de drie partijen het eens kunnen worden over de artikelen van de grondwet
die moeten herzien worden, en over de strekking van die herziening, zal pas over
enkele maanden blijken. Onverschillig of ze al dan niet een ‘nationaal’ akkoord
bereiken, zullen er gemeenteverkiezingen moeten gehouden worden in de maand
oktober. Ook indien de verkiezingen voor Kamer en Senaat er niet mee verbonden
worden, maar uitgesteld tot 1965, zullen de twee raadplegingen van het kiezerskorps
onvermijdelijk een reeks met elkaar samenhangende problemen meebrengen voor
de partijleidingen en voor de regering. Het jaar 1964 zou dus wel eens een zeer
bewogen binnenlands-politiek klimaat kunnen verwekken, waarna de lijnen zouden
getrokken worden binnen welke parlement en regering hun werkzaamheden voor
een nieuwe periode kunnen voortzetten: tweeledig C.V.P.-B.S.P. zoals thans, met
uitsluiting van liberale en andere burgerlijke invloeden, ofwel op een nieuwe
partijpolitieke basis, doch even unitair als thans. Van de drie traditionele partijen is
er immers geen enkele bereid geweest, het federalisme in haar programma op te
nemen.
Over het conflict tussen de regering en een gedeelte van het medisch korps n.a.v. de
ziekteverzekering werd in vorige kronieken herhaaldelijk geschreven. Psychologisch
beleefde men in de laatste dagen van januari een nieuw hoogtepunt van dit geschil,
nadat enkele beroepsverenigingen van geneesheren een staking in het vooruitzicht
gesteld hadden. De staking werd vermeden, dank zij een tijdelijke overeenkomst die
tot stand kwam tussen de betrokken geneesheren en afgevaardigden van werkgevers
en werknemers. De grond van de zaak is echter niét geregeld, en in werkelijkheid is
het meer een uitstellen van de besprekingen tot een beter passende datum. Ook over
de onvoldoende rijpheid van de professionele vertegenwoordigingen der geneesheren
werd op deze plaats reeds een en ander gezegd, zodat we er niet hoeven op terug te
komen. De medici zijn lange tijd een van de minst geëvolueerde en tevens een van
de financieel sterkste geledingen van de bourgeoisie geweest. Dat is thans des te
meer opvallend omdat het terrein waarop de geneesheren hun bedrijvigheid uitoefenen
(en trouwens de ziekte zelf) een maatschappelijke factor is die zeer diep beroerd
werd door een nieuw maatschappelijk denken, en door nieuwe financiële regelingen
(om nog te zwijgen van de evolutie der geneeskunde zelf in wetenschappelijk en
technisch opzicht). Normalerwijze mag verwacht worden dat het conflict over het
wettelijk raam van de geneeskunde nog een tijd lang zal aanslepen, en dat een
oplossing zeker niet meer in één slag bereikt wordt.
***
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Door een totaal ander feit werd het land geconfronteerd met een eigenaardig aspect
van het regiem: de verklaringen die dhr. Spaak, minister van buitenlandse zaken, in
Japan aflegde om de erkenning van China door president de Gaulle te
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gispen, liet andermaal duidelijk uitschijnen hoe ver het buitenlandse beleid niet alleen
het parlement, maar ook de regering uit de hand gelopen is. Over een aangelegenheid
die zeer belangrijk is voor België's betrekkingen met een van zijn buurlanden, kon
een minister van buitenlandse zaken standpunten innemen voor het wereldforum,
zonder dat ook maar een contact met de regering (laat staan met het parlement) nodig
geacht werd. Het doet de vraag rijzen of België wel een buitenlands beleid hééft, en
of de parlementaire democratie binnen de enge grenzen van een kleine Staat nog
enige betekenis heeft voor het bepalen van diplomatieke houdingen. De soevereiniteit
van zulke Staat was ook in de 19e eeuw meer een constructie van het staatsrecht dan
een werkelijkheid van de machtsverhoudingen. Maar zoals blijkt uit het optreden
van dhr. Spaak - en uit de ontstentenis van scherpere reacties tegen zijn optreden zijn thans de zin zelf van een eigen buitenlands beleid en het besef dat het een taak
is van de soevereine natie, aanmerkelijk verzwakt.
6-2-1964
H. de Bruyne
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Forum
C.S. Lewis: In memoriam
De moord op President John Kennedy op de 22e november van het vorig jaar verdrong
al het andere ‘nieuws’ naar een maar nauwelijks verlichte achtergrond. Het bericht
over het sterven van C.S. Lewis, hier te lande waarschijnlijk het meest bekend als
de auteur van Brieven uit de Hel (The Screwtape Letters), kwam daar terecht. Het
posthuum verschijnen van Letters to Malcolm, chiefly on prayer1) biedt een ongezochte
gelegenheid een In memoriam aan deze auteur te wijden. We zouden zelfs liefst
spreken van ‘in piam memoriam’, waarbij pieus in de oorspronkelijke zin genomen
wordt van dankbaar vanwege de ontvangen weldaden, met zekere vaderlijkheid ons
geschonken. In het aprilnummer van het jaar 1953 van dit tijdschrift vestigden wij
in de Forum-rubriek de aandacht op de godsdienstige geschriften van deze professor
in de laat-middeleeuwse Engelse literatuur; hetgeen we nu schrijven beschouwe men
als een aanvulling, dit niet alleen wat betreft zijn geschriften der laatste tien jaren,
maar vooral wat betreft de tekening van de christenmens die hij was. Dit laatste wordt
ons mogelijk gemaakt doordat hetgeen Lewis na 1953 publiceerde minder apologetisch
van aard is dan zijn vroegere geschriften, en meer de uitdrukking van eigen innerlijk
leven. The Srewtape Letters, The Pilgrim's Regress, The Problem of Pain, Miracles,
Mere Christianity en The Great Divorce2) geven briljante exposities van moeilijke
geloofspunten. Ze beogen de medemens te helpen door te overtuigen van wat de
waarheid is. In zijn latere boeken, Surprised by joy, Reflections on the Psalms en in
het zo juist vermelde Letters to Malcolm, en tot op zekere hoogte ook in The Four
Loves en latere opstellen, bijeengebracht in They asked for a paper3), probeert hij de
medemens te helpen door te getuigen en hij schaamt zich niet om te getuigen van
eigen duisternis, zwakheid, zondigheid, maar ook van licht, kracht en vreugde bij
zijn geloven in die wonderbare bovennatuurlijke werkelijkheid die zich uitstrekt van
het meest verhevene tot het meest banale. De verschuiving van het verlangen om te
overtuigen naar dat om te getuigen vindt van de ene kant haar verklaring in de
omstandigheid dat C.S. Lewis in de dikke duisternis, letterlijk en figuurlijk, van de
tweede wereldoorlog de mensen het licht wilde laten zien waartoe hij zelf gekomen
was (dit vooral door radio-toespraken); van de andere kant is daar het rijpingsproces
van een ouder wordende mens die het onpeilbaar grote verdriet door-leven moet van
zijn vrouw te verliezen. Wij zijn ook van mening dat getuigen vruchtbaarder is dan
overtuigen of willen overtuigen, wanneer een al te liberaal en zelfs naturalistisch
gekleurde theologie meer verwarring sticht dan klaarte brengt. Dit laatste menen we
te beluisteren in Letters to Malcolm, wanneer een enkele keer de naam Vidler wordt
genoemd, terwijl Woolwich - de naam van het diocees van bisschop Robinson, auteur
van Honest to God - een schimachtig bestaan leidt op de achtergrond.
Het behoort bij een In piam memoriam bizonder gewicht te hechten aan de laatste
woorden van de overledene, en een posthuum boekje wordt veelal beschouwd als
1) Geoffrey Bles, London, 1964, 159 pp., 12 s. 6 d. Met een enkele uitzondering werden alle
godsdienstige geschriften van C.S. Lewis gepubliceerd door de Londense uitgever Bles.
2) Respectievelijk verschenen in 1942 (nieuwe uitgave met er aan toegevoegd Screwtape
proposes a toast in 1961), 1933, 1940, 1942 en 1946.
3) Verschenen in resp. 1955, 1958, 1964, 1960 en 1962.
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een soort geestelijk testament. Wij zijn er diep van overtuigd dat Lewis zelf dit
uitgesproken belachelijk zou vinden, hetgeen toch niet wegneemt dat de laatste
woorden van een mens bijzondere aandacht krijgen. We komen alles behalve
teleurgesteld of bedrogen uit wanneer we Lewis' laatste woorden op zulke wijze
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koesteren, dit niet alleen vanwege hetgeen hij over het bidden te zeggen heeft, maar
vooral om het feit dát hij over het bidden schrijft. Het is net alsof hij zich bezorgd
maakt over hetgeen in zijn - Anglikaanse - Kerk - en niet alleen in zijn Kerk - plaats
vindt. In zijn eerste brief maakt hij duidelijk dat hij enkel wil corresponderen over
het privé-gebed; het liturgisch gebed sluit hij in de discussie uit. Hij weet daar te
weinig van, zo bekent hij, maar laat dan eerst heel duidelijk horen hoeveel zorgen
hij zich in feite maakt over wat er op liturgisch gebied aan de gang is. Zijn eigen
positie betreffende de liturgie bevat een dringend verzoek om eenvormigheid en
continuiteit. Iedere dienst is hem welkom, maar als een vorm wordt weggenomen
net wanneer je je erin thuis begint te voelen, dan, zo klaagt hij, is er weinig kans om
in de aanbidding vooruit te komen. Ook hier klinkt bekommernis door met de ‘gewone
kerkganger’. Lewis toont zijn sympathie met de man die zei: ik wou dat zij er aan
dachten dat de opdracht is: weid mijn schapen, en niet: experimenteer op mijn ratten
(Letters to Malcolm, p. 13).
Lewis weet wat gebedsnood is, in zichzelf en om zich heen. Hij hoopt dat zijn
eigen moeilijkheden met het bidden en de wijze waarop hij hiertegenover staat,
anderen kunnen helpen. Helder als altijd, en deze keer bijna huiselijk, bepraat hij
dan verschillende kanten van het persoonlijk gebed: het simpele bidden, want
meditatie en contemplatie is allemaal te hoog. Maar het simpele mondgebed gaat
hoogten en diepten vertonen die op de grens liggen van de mystiek: een woord dat
Lewis vermijdt. Hij spreekt over de lichaamshouding, over de tegenwoordigheid
Gods, over het verwoorden van wat wij bidden, over het smeken, over berouw, over
het bidden voor de overledenen, over de tijdfactor bij het verhoren en niet verhoren
van het smeekgebed, enz.; met opzet plaatsen we deze onderwerpen naast elkaar. Zo
klinkt het boek alles behalve uitnodigend: het ziet er uit als een der vele boeken over
het bidden: praktisch, vrij zakelijk, erg nuttig, maar het maakt bidden tot een ascetische
maatregel, in plaats van tot een spreken over en weer van kind en Vader. Het
wonderlijke nu is dat Lewis als met een toverstok deze woorden, begrippen, en wat
er in de kille werkelijkheid vaak aan beantwoordt, aanraakt, en alles wordt
springlevend en boeiend. Waartegen Robinson c.s. fel protesteren: een versleten
terminologie, een niets zeggende beeldspraak en beeldenarsenaal, een façade zonder
huis, een religie waar de substantie uit is weggevloeid, is hier springlevend. De
oorzaak hiervan is dat Lewis met beide benen in de werkelijkheid staat, of om het
wat geleerder te zeggen, de problematiek van het godsdienstig leven wel zeer
existentialistisch benadert en behandelt. Het is niet alleen een kwestie, zoals hij zegt
van ‘think what you are saying’, maar vooral van ‘think what you are thinking’.
Lewis is nooit een theoreticus geweest, en alleen omdat hij steeds geweigerd heeft
zijn godsdienstigheid te reduceren tot een kwestie van termen, woorden, beelden, en
vrome praktijken, en zich altijd vragen heeft gesteld en nooit tevreden was, niet vóór
hij het antwoord gevonden had - want menigmaal is er geen antwoord: een mysterie
is steeds licht en duisternis - maar voor hij de duisternis iets verder had
teruggedrongen, is zijn getuigenis zo overtuigend. Hier vinden wij, menen wij ook,
de bron van de vaak buitenmate gelukkige en verhelderende beelden, illustraties en
vergelijkingen die voortdurend en steeds verrassend te voorschijn komen in zijn
uiteenzettingen. En de beelden verraden de mens: het is een mens wie niets menselijks
vreemd is en die het leven met beide handen heeft aangegrepen. Een mens ook die
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niet rust voordat hij op deze wijze het leven kan beleven, in zijn rijkdom maar ook
in zijn armoede, in zijn vreugden maar ook in zijn verdrietigheden.
Een ongemeen interessant en eerbied afdwingend voorbeeld hiervan vinden wij
in A Grief Observed, hetgeen drie jaar geleden verscheen onder het pseudoniem N.W.
Clerk4). Het geheim van deze anonymiteit is goed bewaard gebleven, ofschoon velen
die het getugenis - want dat is het in hoge mate - lazen van een

4) Faber and Faber, London, 1961.
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man die door droefheid over het sterven van zijn geliefde vrouw dreigt geruïneerd
te worden, zich hebben afgevraagd wie het wel kon zijn die dergelijk boekje schreef:
het was niet waarschijnlijk dat zulk een diep en gaaf werkje de eersteling zou zijn
van een nieuwe auteur. Notities van een Nabestaande - aldus luidt de titel van het
werkje in vertaling5) - beschrijft de worsteling om de dood van zijn vrouw te verwerken
en deze een plaats te geven in het geheel van de liefde. Worsteling is het woord waar
het hier op aan komt, want Prof. Lewis geeft geen troostende beschouwingen over
huwelijk, liefde, trouw, enz., maar doet de lezer meeleven wat hij doormaakte en
hoe hij uiteindelijk beide schouders onder het grote leed kon plaatsen. Beschouwingen
over allerlei vormen van de liefde schreef hij neer in The Four Loves; hoe
aanhankelijkheid, vriendschap, eros en liefde hun hoogste vorm vinden in de
smeltkroes van het hoogste verdriet, de vriend en beminde te verliezen; dat is geen
voorwerp meer van beschouwing, maar vrucht van pijnlijke ervaring.
Wij spraken boven van Lewis' bezorgdheid om wat er gebeurt in zijn Kerk en in
de gemeenschap om hem heen, en we vermeldden zo juist het groot verdriet van de
weduwnaar. Dit zou de indruk kunnen wekken dat hij deze laatste jaren van zijn
leven een somber gestemde mens was. Niets is echter minder waar. Hetgeen hij in
deze tijd geschreven heeft, is even fris en opmonterend als zijn vroegere boeken.
Inderdaad is hij niet blind voor de treurige kant van het leven van de mens,
voornamelijk zonde en ook de dood, maar het is typerend dat hij in zijn Reflections
on the Psalms deze en dergelijke onderwerpen eerst afhandelt, om dan te schrijven
over de natuur, over het loven van de Heer, en zijn vreugde om de wet ‘zoeter dan
honig’. Een fragment van zijn autobiografie, die voornamelijk zijn afval van en
terugkeer tot het christendom behandelt, geeft hij de veelzeggende titel mee Surprised
by joy. En herhaaldelijk zien wij hoe geoccupeerd hij is met leven, eeuwig leven, en
op een geheel bijzondere wijze met de Verrijzenis van het Lichaam. Het laatste
hoofdstukje van zijn laatste boek (het reeds meermalen genoemde Letters to Malcolm)
bevat een zeer interessante, ofschoon niet geheel bevredigende en zelfs niet geheel
orthodoxe benadering van wat de verrijzenis zou kunnen zijn; het onderwerp neemt
bijna vanzelfsprekend een ruime plaats in wanneer hij bezig is met A Grief Observed;
hij houdt zich er mee bezig in het slothoofdstuk van The Four Loves, en een grandioze
preek, getiteld The Weight of Glory, daterend uit het jaar 1941, toont aan hoe van af
het begin van zijn bekering dit onderwerp hem fascineerde. Deze preek werd door
Lewis gehouden in de kerk van St. Mary the Virgin, beroemd om de preken van
Newman een eeuw eerder, en werd o.m. opgenomen in Transposition and other
Addresses6), alsook in They asked for a paper. Nimmer kon hij echter de Verrijzenis
en de Hemel isoleren; zelf keert hij zich tegen wat hij noemt ‘The Great Divorce’
tussen hemel en hel, die beide reeds hier beginnen en vaak erg dicht bij elkaar liggen.
Het is nu vanzelfsprekend hoe ook het Vagevuur en de vraag wat dit werkelijk is,
hem boeit, en in zijn laatste boek komt hij hier opnieuw over te spreken, zoals ook
over het groot mysterie van tijd en het tijdloze hiernamaals, een onderwerp dat wij
zowel in zijn laatste als in zijn eerste boek tegen komen (wanneer we tenminste zijn
radiotoespraken, in vier aparte deeltjes verschenen, als een boek mogen beschouwen;
zie ‘Time and Beyond’ in Beyond Personality, en Mere Christianity.
5) De Brug-Djambatan, Amsterdam 1962; vert. H.M. van Randwijk, 72 pp., f 7,90.
6) De uitgave bevat twee preken en drie lezingen, waarvan vooral ‘The Inner Ring’ het lezen
overwaard is. De uitgave dateert van 1949, de preken en lezingen uit de oorlogstijd.
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Het sterven van Prof. Lewis bracht ons er toe om zijn godsdienstige opstellen en
boeken weer eens door te lezen; wij constateerden hoe up tot date zij zijn,
niettegenstaande de beroeringen der laatste vijfentwintig jaren. De oorzaak hiervan
is niet alleen de vitaliteit en frisheid van het woord en het beeld dat Prof.
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Lewis gebruikt, niet alleen de helderheid waarmee hij schrijft en de moeilijkste
onderwerpen uiteenzet, maar vooral het feit dat hij diep-menselijke en diep-christelijke
onderwerpen aanraakt: deze zijn niet alleen Lewis' eigen problemen, noch die van
de christenmens van tien of twintig jaar geleden, maar van de mens van vandaag en
van een duizend jaren terug. Zijn opstellen, preken en boeken weerspiegelen het licht
en het donker, de droefheid en de vreugde, de wazige spiegels en de vele raadsels,
niet van de mens van het jaar 1964, maar de veel dieper liggende problemen van de
christenmens, ongeacht het jaar en de eeuw. Hetgeen wij de typische raadsels achten
van de jaren vijftig of zestig, zijn in diepste werkelijkheid slechts een eigentijdse
vorm van de raadsels van alle tijden. Prof. Lewis kende uit eigen ervaring alle
problemen van deze laatste jaren, en uit de tijd van zijn eigen atheïsme kende hij ze
in veel navranter werkelijkheid dan vele christenen; maar door zijn wetenschappelijke
studies die zich richtten op de late middeleeuwen als ook uit eigen trage gang van
atheïsme naar Godsgeloof en van Godsgeloof naar het christendom ontwaarde hij
de diepten van het mens-zijn waar de problemen en moeilijkheden, de raadsels en
de duisternissen, de onzekerheden en zwakheden, de vreugde en de droefheid hun
oorsprong vinden. Dat hij ons hierop gewezen heeft en de weg heeft getoond om dit
alles te leven, is reden tot dankbaarheid: in piam memoriam.
W. Peters

Filosofie van de menselijke liefde
Een kleine twintig jaar geleden publiceerde de jonge Vlaamse wijsgeer Libert Vander
Kerken zijn boek Religieus gevoel en aesthetisch ervaren (Philosophische Bibliotheek;
Antwerpen-Nijmegen, 1945), dat in 1950 bekroond werd met de Letterkundige Prijs
der Vlaamse Provincies voor het essay. Het werk is nog steeds illustratief voor zijn
stijl van denken, al heeft deze zich gedurende zijn jarenlang professoraat uiteraard
verdiept. Het typeert de universaliteit van zijn belangstelling, dat hij als filosoof
schreef over gevoel en ervaring, nog wel in godsdienst èn kunst, zo artistiek zelfs,
dat het een literaire prijs waard bleek.
De vitaliteit, de regeneratie- en expansiemogelijkheden van de neoscholastieke
wijsbegeerte in onze tijd blijken onder meer hieruit, dat zij zich niet beperkt tot de
behandeling van een reeks klassieke onderwerpen en het kiezen tussen een aantal
‘vrije meningen’ in dezen. Wanneer wij kunnen aantonen, dat onze oplossingen van
de traditionele vraagstukken ook vruchtbaar zijn voor kwesties die op het eerste
gezicht helemaal nieuw zijn of die door vroegere scholastici niet zo uitdrukkelijk
zijn behandeld, dan zal onze traditie haar kracht bevestigen, door zichzelf te verbreden
en te verdiepen. Zo zullen we bij de tijd blijven, door geen enkele nieuwe vraag en
opinie bij voorbaat toe te juichen of bij voorbaat voor geheel en al waardeloos te
houden. Niemand kan alles tegelijk, ieder heeft zijn eigen specialiteiten: de
interessesferen kunnen en moeten eindeloos verschillen, de een munt ook meer uit
door logische scherpte, de ander in fijngevoelige observatie. Maar een filosofisch
denker moet die laatste eigenschappen alle twee enigermate hebben, wil hij niet
vervallen tot fantasterij of onwerkelijkheid.
Om de echt-wijsgerige universaliteit t.a.v. de studieobjecten en de benaderingswijze
is een boek als het bovengenoemde ook lezenswaardig voor hen die niet op de eerste
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plaats esthetica of godsdienst-wijsbegeerte beoefenen. Antropologen, metafysici en
kentheoretici vinden er veel dat voor hen van belang is.
Datzelfde geldt voor Vander Kerkens latere boeken op het gebied van de ethica,
gepubliceerd in dezelfde Vlaams-Nederlandse serie: Het menselijk geluk (1952) en
De goede mens en zijn gebreken (1957)1). De twee centrale onder-

1) Vgl. over deze boeken: J.H. Walgrave O.P., De goede mens en zijn gebreken, in Kath.
Cultureel Tijdschrift Streven 11 (1957-1958) I, 235-239; en M. Brauns S.J., Het Menselijk
Geluk, ibid. 6 (1952-1953) I, 364-372. Zie Vander Kerken zelf: De mens leeft niet alleen
van problemen, ibid, 11 (1957-1958) I, 513-521.
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werpen die hij hierin behandelt, zijn traditioneel in en buiten de scholastiek. Maar
de specificatie hiervan en zijn visie is bepaald geen kritiekloze herhaling van de
moraal-filosofische handboeken, al zoekt hij zijn kracht in opbouw en uitbouw, niet
in afbraak. Dit overeenkomstig het devies: vetera novis augere et perficere.
Zijn laatste boek is wat kleiner van omvang, hij werkt hierin zijn artikel Menselijke
liefde en vriendschap van 1946 uit2). Het is onmogelijk, hier de hele inhoud te
resumeren, maar aan de hand van enkele punten zullen we een nadere indruk trachten
te geven van schrijvers gedachtengang.
Naarmate wij ons meer door de liefde met elkaar verenigen, worden wij ook meer
onszelf, en hoe meer we ons zelf zijn, des te beter kunnen we één zijn met elkaar
(17). Daarom kan en mag onze liefde voor anderen bv. wel financieel, maar nooit
moreel belangeloos zijn, want gezonde zelfverloochening is noodzakelijkerwijs een
ethische zelfontplooiing (44 v., vgl. 83 v., 101). Naastenliefde is dus geen
masochisme. Maar dan is onze liefde tot God dat nog veel minder: ‘De mens is van
nature meer één met God dan met zichzelf en de andere mens. En in de uitoefening
van zijn bestaan zal dan ook deze eenheid zich in een diepere gehechtheid uitspreken.
God is het wezen van het wezen van de mens’ (76). De beminnelijkheid van onze
medemensen is geen rivale van Gods rechten op onze liefde, en ze wordt door Hem
ook niet doodgeconcurreerd. Integendeel, hun beminnenswaardigheid heeft Gods
liefelijkheid en Gods liefde tot grond. Deze Grond kan t.o.v. ons enkel daarom intiem
en immanent zijn, omdat Hij ons oneindig transcendeert (65-67). Hij kan ons in Zijn
goedheid laten delen, juist omdat Hij geen onderdeel van de mens, en de mens geen
onderdeel van Hem is. In onze medemenselijkheid ontmoeten we de liefde van God
en oefenen we Zijn liefde mee uit (73 v.).
Het ideaal van de liefde tussen mensen wordt irreëel, en zelfs bedenkelijk, wanneer
het geen ruimte laat voor de wedijver. De solidariteit, waar we de laatste jaren zoveel
over horen, lijkt volgens veel kreten en ideologieën geen ruimte te laten voor rivaliteit.
Bij dit laatste denke men niet aan oneerlijke concurrentiemethoden, maar aan het
streven om anderen te overtreffen, ook in eerlijkheid. Vander Kerken werkt hier
nogmaals uit, dat voor de socialiteit zowel de solidariteit als de rivaltieit een vereiste
is (19 v., 38, 43, 49).
Onze liefde voor God en mensen mag dus niet samengaan met tegennatuurlijke
zelfkwelling of kleinmoedigheid. Ze moet ook geincarneerd zijn in de uitwendigheid
en zichtbaarheid van het concrete leven. Als menselijke liefde, liefde van een
belichaamde geest, heeft ze dit nodig om zichzelf te blijven en steeds meer zichzelf
te worden. Anders doet zij zichzelf, èn de rest van ons bestaan tekort, al bedoelt ze
het nog zo goed. De auteur ziet de stoffelijkheid dan ook als noodzakelijke
‘bemiddeling’ voor onze geestelijke liefde om echt menselijke liefde te zijn. Dit
begrip ‘Vermittlung’ (59, 61) speelt in zijn andere moraalfilosofische verhandelingen
eveneens een belangrijke rol3). Zo heeft hij een geluksopvatting en een mensbeeld
kunnen ontwikkelen die de ongezonde, overgeestelijke weerzin jegens de aardse
waarden op buitengewoon gelukkige wijze weten te overwinnen. En hij vervalt hierbij
2) L. Vander Kerken S.J., Menselijke liefde en vriendschap. Een filosofisch essay over de
persoonlijke menselijke verhoudingen. (Patmos-reeks De Christen in de Tijd, nr. 12), H.
Nelissen, Bilthoven, 1962, 124 pp.
3) B.v. Het menselijk geluk 13v., 30 v., 135-143. De goede mens en zijn gebreken 10-14, 21,
50 v., 57., 131.
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niet tot hedonisme en cynisch defaitisme, zoals bij veel onrijpe pogingen in dezen
het geval is.
We noteren kortelings zijn opmerkingen over eenzaamheid (38, 43), hebben en
zijn (56 v.), nut (53), spel (98) en erotiek (99 v.). Daar kunnen we in dit bestek niet
meer op ingaan.
Een werk als dit behandelt kwesties die in ieders leven een rol spelen. Niet alleen
door het thema, maar ook door de uitwerking is het zeer geschikt om de lezer diep
te laten doordringen in de fundamenten van metafysiek, ethica en an-

Streven. Jaargang 17

596
tropologie. Wie mocht menen, dat de wijsbegeerte onze levenspraktijk niet raakt,
kan zich hiervan door dit boek laten genezen. Zo ook iedereen die meent, dat
praktische en vakwetenschappelijke problemen de filosofie niet raken. Voor
individuele lectuur van wijsgerig totaal ongeschoolden is het te moeilijk. Maar onder
kundige leiding kunnen studieclubs zich ermee laten introduceren tot het filosofisch
denken - en ervan genieten. De liefde raakt het hart van de mens, maar ook van de
metafysica. Dat leert de geschiedenis ons, niet alleen die van de oudste en modernste
wijsbegeerte. Daarom is een boekje als dit geschikt, om ons nieuwsgierig te maken
naar andere filosofische sectoren, en het verdere oeuvre van de schrijver.
P. den Ottolander

Boekbespreking
Theologie
Congar, Y., La foi et la théologie. (Collection Le Mystère Chrétien,
Théologie Dogmatique 1), Doornik, Desclée, 1963, XVI-281 pp.
Bedoeld en systematisch uitgewerkt als een hoger handboek voor de fundamentele
theologie, dat noodzakelijkerwijze de uitleg van een professor veronderstelt, geeft
deze synopsis niet alleen een uitgebreide technische wetenschap van 1) het wezen
van het geloof; 2) de aard der theologie en 3) de methodes (geschiedenis der
theologie), doch zij wil ook bewust de theologant een theologische vorming geven
door zeer practische raadgevingen. Ook de ‘moderne’ theologie is gebaat met de
juiste waarde der woorden en bepalingen, zelfkritiek en bestudering der bronnen.
Men bewondert de stevige structuur van het geheel, ofschoon sommige tractaten een
voorliefde van S. verraden: de menselijke ‘taal’ der openbaring, de zuivere waarde
der dogmatische formules, de Sensus Ecclesiae, het aanvoelen van de gemeenschap
zelf. Dat er sommige elementen onvoldoende naar voren zijn gebracht (traditie, H.
Schrift, theologische deugden), komt niet alleen voort uit het feit dat S. rekent op de
leiding van een meester en zelfstudie (overvloedige bibliografie), doch vooral hieruit
dat dit handboek het eerste deel vormt van een collectie (35 volumes: 12 leerstellige8 sacramentele- en 15 moraaltheologie). Toch kan elk deel als een afgerond geheel
beschouwd worden en daarom hopen wij dat deze rijke synopsis spoedig in het
nederlands vertaald zal worden om als handboek op de seminaria gebruikt te worden.
De vertaling zal echter veel zorg en vaardigheid eisen.
Olaf Hendriks

Schreiner, Josef, Sion-Jeruzalem Jahwes Königssitz. Theologie der Heiligen
Stadt im Alten Testament. (Studien zum Alten und Neuen Testament VII),
Kösel-Verlag München, 1963, 312 pp., DM. 35.
Deze duidelijke en gedegen studie over de Heilige Stad als koninklijke verblijfplaats
van Jahweh is het eerste deel van een ‘theologische’ trilogie over Jeruzalem vanaf
David tot aan het hemels Jeruzalem, beschreven in het Boek der Openbaring. Met
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spanning zien wij uit naar de twee volgende delen: de Heilige Stad en Israël; de
eschatologie der Heilige Stad. Immers zulke studies zijn een verrijking van onze
bijbelkennis en van ons geestelijk leven. Vanuit de teksten zelf wordt de verheven
heiligheid van Jeruzalem gelegitimeerd en de diepe betekenis van haar wezen en
bestaan verklaard. Zo is dit werk uitgegroeid tot een volledig commentaar op de
Boeken Samuël en Koningen in betrekking tot de geschiedenis van de Ark, haar
overbrenging, de altaar- en tempelbouw, de tempelwijding, en tot een uitgebreide
verklaring van talrijke ‘Sionsliederen’ (meer dan 25 processie-, cultus- en
troonsbestijgingspsalmen) vanuit hun Sitz im Leben. Jeruzalems lofprijzing vindt
haar hoogtepunt in Isaias' beschrijving van de wonderbare bevrijding van de stad uit
de aanval van Sennacherib (Is. 36, 1-37). Ook vele andere teksten welke Jeruzalem
verheerlijken als zetel van God en middelpunt van Israël, voegt S. hieraan toe en
geeft overvloedige uitleg over de
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daarmee verbonden thema's: heerschappij, koningschap, enigheid van God, verhouding
tussen koning en tempel, de Shem-theologie (het wonen van God in de tempel), etc.,
waarvan, terecht, een koningsideologie en een nieuwjaarsfeest in Israël worden
uitgesloten. Dit vlot geschreven werk is geen historische- of archeologische studie
van een heilige stad, doch een diep inwerkende meditatie over de vrije keuze en
macht van God, die Jeruzalem heeft gegrondvest, zoals Hij de aarde heeft vastgelegd
op het woelig element van het water. Zeer aanbevolen.
Olaf Hendriks

Baron, Roger, Etudes sur Hugues de Saint-Victor. - Desclée de Brouwer,
Brugge, 1963, 276 pp., F. 210.
De zoekende gedachte van de vroegscholastiek stelt aan de moderne theoloog nog
veel vragen. De Victorijnen, en niet het minst Hugo van St. Victor, hebben veel uit
de erfschat van het Westen (Augustinus) en van het Oosten (pseudo-Dionysius) aan
het thomisme doorgegeven. In deze wirwar van vragen en stromingen heeft een
Franse theoloog, Roger Baron, enkele wegwijzers willen plaatsen met een reeks
studies over Hugo van St. Victor. Biografie, kritiek op de chronologie van de vele
werken en een stijlanalyse gaan een meer doctrinaire studie vooraf: de commentaar
op een traktaat van pseudo-Dionysius, zijn Latijnse vertaler en commentator Scotus
Eriugena en Hugo. Dit onderzoek stuit op vele moeilijkheden wegens het enigmatisch
karakter van de grondtekst van pseudo-Dionysius. De zeer rationele structuur van
de engelenwereld die bij de Openbaringsgegevens weinig aansluit, moet al te
ingrijpende correcties ondergaan om in een christelijke levensbeschouwing te passen.
Intussen zijn toch tal van neoplatoonse elementen de westerse theologie
binnengedrongen. Enkele onuitgegeven teksten van mindere waarde besluiten dit
bonte mengelwerk.
J. van Biervliet

Godsdienst
Vanwijnsberghe, J., Grondslagen van de vernieuwde catechese (Woord
en Beleving, 16). - Lannoo, Tielt-Den Haag, 1963, 224 pp., ing. F. 85, geb.
F. 110.
‘Ons godsdienstonderricht moet meer bijbels zijn.’ ‘Er zou geen breuk mogen bestaan
tussen onderricht en beleving.’ ‘Een nieuwe visie op het heilsmysterie.’ ‘Nieuwe
methodiek!’ Wat betekent dat allemaal? Op deze vragen antwoordt dit boek. Het
biedt een bevattelijke en toch theologisch en exegetisch verantwoorde behandeling
van alle grote themata van de catechese: Gods heilswerking, Christus en de Kerk,
de sacramenten, de moraal. Vanuit een dieper inzicht in de ‘leerstof’ geeft schrijver
dan algemene richtlijnen voor het onderricht. De methodiek is vooral gericht op het
lager onderwijs. Leraren vinden hier geen uitgewerkte lessen, maar een reële hulp.
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W. de Smaele

Houtte, J. Van, De mispraktijk in de Gentse agglomeratie. Interparochiaal Sekretariaat, Gent, 1963, 367 pp., ing. F. 275.
De auteur van deze doctoraatsthesis is leek en jurist. Hij was tevens hoofdredacteur
van het verzamelwerk De Kerk in Vlaanderen. Zijn onderzoek is wel de meest
wetenschappelijk uitgewerkte analyse van de zondagspraktijk in Europa en een der
weinige degelijke werken van Vlaamse godsdienstsociografie. De studie van de
mispraktijk, nagegaan volgens geslacht, leeftijd, burgerlijke stand en
socio-professionele categorieën voor het geheel van een oude stadsagglomeratie,
resulteert in het voorleggen van een aantal pastorale perspectieven. Men mag hopen
dat in de toekomst, dank zij een planmatige studie van het kerkelijke leven, een
verantwoorde ‘pastorale d'ensemble’ meer en meer mogelijk wordt. Met dalende
roepingen en een complexer wordend profaan milieu moet de zielzorg meer dan
vroeger om haar echte doelmatigheid bekommerd zijn.
J. Kerkhofs

Richards, H.J., God speaks to us, An Introduction to the Bible (coll. Where
we stand). - Darton, Longman & Todd, London, 1963, 61 pp., 6 s. 6 d.,
ingen. 2 s.
Een verstandig boekje, waarin de moderne exegese en de Engelse humor beide tot
hun volle recht komen. Waarom en hoe de bijbel lezen? Een overzicht van het Oude
Testament, met een goede tabel waarin de boeken van het Oude en Nieuwe Testament
in het kader van de toenmalige gebeurtenissen worden geplaatst, tenslotte een zeer
nuttige bibliografie. Dit is het eerste deeltje van een reeks van 48, waarin een rijpe,
realistische levensvisie wordt meegegeven aan jonge mensen.
J. Van Nuland
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Foucauld, Ch. de, Aantekeningen en brieven, gerangschikt door J.F. Six.
- Patmos, Antwerpen, 1963, 220 pp., ing. F. 70, geb. F. 95.
Deze uitgebreide keuze staat gevat in het kader van De Foucaulds leven, - maar de
verzamelaar had vooral oog voor het inwendige, zelfs lichtelijk buiten de algehele
werkelijkheid gehaald. Daardoor ontvangen we een rijke verzameling van meestal
suggestieve overwegingen en teksten, waarbij de gestadige zielsontwikkeling van
iemand die heldhaftig antwoordt op overrijke genaden.
Em. Janssen

Haaren, J. van, Jeugdzielzorg. (Pastorale Cahiers 13). - Paul Brand,
Hilversum/Antwerpen, 1963, 153 pp., f 7,90.
Voor een deel is de auteur slachtoffer van zijn uitgebreide lectuur. Daardoor brengt
hij, vooral in de eerste helft van dit boek, zoveel onderscheidingen en restricties aan,
dat het onderwerp maar uiterst moeizaam benaderd wordt. Of het zoveel zin heeft,
zich af te zetten tegen een zielzorg die vrij categorisch als tot nu toe geldend wordt
voorgesteld, waag ik te betwijfelen. De grote positieve waarde van dit Cahier is m.i.
gelegen in Van Haarens stelling, dat men de jeugd de kans moet geven, in het
mens-zijn en in de medemenselijkheid te groeien: daarin en daardoor zal ook haar
geloof gestalte krijgen. Twee aspecten zijn, naar ik meen, niet voldoende besproken:
dat het tengevolge van de huidige communicatiemogelijkheden de jeugd niet steeds
gegeven is een geleidelijke groei door te maken, doordat ze vaak met problemen
geconfronteerd wordt waar ze nog niet aan toe kan zijn; en vervolgens, dat men
voorzichtig dient te zijn met de oplossing alleen te verwachten van een idealistisch,
levend, meelevend, open christendom, aangezien zeker voor jonge mensen de ergernis
- zowel gerechtvaardigd als gevolg van onbegrip een ernstige handicap vormt. Met
name in de hoofdstukken ‘Religieuze ervaringen’, ‘Het beeld van God’ en ‘De kerk’
worden zeer behartenswaardige dingen gezegd, die elke zielzorger op het ogenblik
ter harte gaan.
G. Adriaansen

Baas, Mr. L.C., Hiërarchie en laïcaat. (Pastorale Cahiers 14). - Paul Brand,
Hilversum/Antwerpen, 72 pp., 1963, f 4,90.
Dit boekje is een verdediging en uitdieping van de Katholieke Actie, gezien in de
gehele ontwikkeling van de verhouding tussen hiërarchie en laïcaat. Schr. beklemtoont
sterk, dat in de ‘dynamisch’ opgevatte Kerk iedereen apostel is. Hij laat uitkomen,
dat de leek op vele wijzen katholiek werkzaam kan zijn, doch dat het laïcaat per se
een binding moet hebben met de hiërarchie. Waarbij opgemerkt dient te worden, dat
elk gevoel van rivaliteit, competentie- en prestigekwesties verdwijnen moet, wil de
samenwerking harmonisch en vruchtbaar zijn. Ik kan niet aan de indruk ontkomen,
dat het laatste deel van dit Cahier meer geworden is een verdediging van de Katholieke
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Actie zoals die in Nederland bestaat dan een uitwerking - die toch zeer nuttig zou
zijn geweest - van wat de taak en het doel van de activiteiten van het laïcaat is. Dat
komt te weinig uit de verf.
G. Adriaansen

Stallaert CssR, Th., Morgen- en avondgebed van de H. Kerk. - Pax, Den
Haag, XVI, 248 pp., f 12,50.
Hier treffen we een voortreffelijk uitgegeven nederlandse vertaling van de Prime en
de Completen. Behalve een inleiding, uitleg van rubrieken en verklaringen, heeft
Schr. ook de liturgische tafelgebeden opgenomen (waarom hier?) en, wat welkomer
zal zijn, een aanduiding van mogelijke Schriftlezing uit het Nieuwe Testament voor
elke dag van het jaar. Een nadeel voor wijde verspreiding, die het boekje verdient,
lijkt me de hoge prijs.
G.J. Adriaansen

Nesmy, Claude Jean, Pratique de la confession (Cahiers de la
Pierre-Qui-Vire). - Desclée de Brouwer, Brugge, 1963, 328 pp., 4 ill., F.
195.
De rij volgend van de acten die in de biecht van de penitent gevraagd worden:
berouwhebbende zelfkennis van de zondaar, belijdenis, ontvangen van de absolutie,
volbrengen van de sacramentele boete, peilt de schrijver eerst naar de religieuze zin
van deze gebaren en leidt daaruit praktische wenken en raadgevingen af. Zijn
theologische bezinning gaat naar het wezenlijke, en het geheel staat daardoor
ongetwijfeld in het juiste perspectief voor een vernieuwing van de biechtpraktijk.
Het is een boek zonder verrassingen, maar gedegen, wijdingsvol en van een grote
religieuze echtheid. Alleen worden de bezwaren en vragen van het actueel bewustzijn
omtrent zonde en biecht o.i. niet ernstig genoeg genomen en al te licht als uitingen
van religieuze vervlakking van de hand gewezen.
L. Monden
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Layron, Cl., Tes fils viennent de loin (Recherches pastorales). - Ed. Fleurus,
Paris, 1963, 112 pp., ing. NF. 7,50.
Claude Layron, die reeds met haar zeer zuiver bekeringsboek, Jusqu'à l'autre rive,
een belangrijke bijdrage tot de bekerings-psychologie leverde, heeft in een reeks
interviews het bekeringsproces bij de niet-intellectueel willen nagaan. Drie
getuigenissen, één van een werkmeisje en twee van mannen, een werkman en een
subproletariër, publiceert zij in dit boekje, het eerste door haar naverteld, de twee
andere letterlijk van de bandopnemer overgeschreven. Niet slechts door hun
verrassende levensechtheid, directheid en authenticiteit treffen deze getuigenissen.
Zij zijn ook zeer revelerend op het gebied van de geloofspsychologie; men vindt er
éénzelfde schema van bekeringsweg, éénzelfde diepere motivering, éénzelfde
verhouding ook tussen innerlijke stuwing en uitwendige motivering als in de
bekeringsverhalen van intellectuelen. En met hun volkse uitdrukkingen komen deze
mensen er vaak toe ongewoon scherp dingen te verwoorden, met de formulering
waarvan de geloofstheologie zoveel moeite heeft.
L. Monden

Corbon, J., L'expérience chrétienne dans la Bible (Cahiers de la
Pierre-Qui-Vire). - Desclée de Brouwer, Brugge, 1963, 248 pp., 6 pl., ing.
F. 165.
Dit boek is een geslaagde poging om heel de moderne antropologie beschouwend
en biddend binnen de religieuze Christus- en Godservaring van de bijbel te integreren.
Ook in de orde van de genade immers geldt de evolutiewet: dat de ontogenese
hervoltrekking is van de fylogenese; elk christen doorloopt in zijn persoonlijke groei
de fasen van de ontwikkeling der heilsgeschiedenis. Zoals Israël, als godsvolk geboren
uit de belofte van God aan Abraham, retrospectief zijn scheppingsverhaal beleeft,
zo is ook de christen allereerst kind van de belofte, geboren uit geloof, en van dit
kernpunt uit beleeft hij zijn geschapenheid als gave en opdracht. Zoals Israël zal hij,
met de hoop die geschiedenis bouwt, uittocht houden uit elke geborgenheid, uit elke
onvrijheid en zondigheid, en langs de louterende woestijnervaring en het aanvankelijk
juk der wet, tenslotte in het beloofde rijk van Gods liefde en genade belanden. Ook
in dit rijk zal hij nog de wisseling kennen van ballingschap en terugkeer; totdat hij
eenmaal met Christus in gekruisigde liefde, over de totale gave van de dood heen,
tot de verrezen heerlijkheid van de vervulling zal intreden. Heel deze thematiek wordt
in sterk existentieel perspectief en met een overvloed van bijbelse motieven
ontwikkeld. Corbon blijkt uitstekend vertrouwd, én met de moderne antropologie,
én met de bijbel; en de gespreksatmosfeer van de gezinsgroepen, waaraan het boek
zijn ontstaan dankt, werkt overal voelbaar en bevruchtend door. Hij schrijft bovendien
een prachtig gaaf Frans en zijn stijl is gespannen, lapidair en hartstochtelijk. Een
werkelijk zeer mooi en waardevol werk.
L. Monden
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Ranquet, J.-G., Vie religieuse et réalités naturelles (La religieuse dans la
pastorale d'aujourd'hui, 3). - Ed. Fleurus, Paris, 1963, 85 pp., ing. NF.
4,95.
Dit werkje wil vrouwelijke religieuzen die zich aan het apostolaat wijden, leren hoe
zij de ‘profane’ waarden kunnen integreren in hun leven. Pater Ranquet, retraite-leider
en promotor van de K.A., werkt hier nog eens de gedachten uit die hij op congressen
voor vrouwelijke religieuzen ontwikkelde. Zowel zijn algemene richtlijnen als zijn
kleine suggesties getuigen van een diep geloofsinzicht, een rijke mensenkennis en
een merkwaardige feeling om God overal te ontdekken. Niet enkel religieuzen, maar
ook priesters en leken kunnen hier leren hoe de gehele schepping kan betrokken
worden in het heiligen van zichzelf en de anderen.
C. De Clercq

Filosofie
Ewijk, T. van, Gabriel Marcel (Denkers over God en de wereld, 9). Lannoo, Tielt, 1963, 80 pp., F. 48.
De jonge maar reeds bekende letterkundige, die hier G. Marcel voorstelt, weet
uitstekend welke wrevel en welk minderwaardigheidsgevoel bij velen de
levensnoodzakelijke wijsheid levensvreemd en ongenietbaar maken. Om aan dit
vooroordeel tegemoet te komen, koos hij een wijsgeer uit, die zowel door zijn
toneelwerk als door zijn socratische methode en zijn christelijke overtuiging volop
in de branding van het moderne leven staat. Daarmee heeft hij het zich wel wat
gemakkelijk gemaakt. De vlotte literaire voorstelling doet echter weinig af aan de
ernst en de betrouwbaarheid van de filosofische presentatie. Deze gunt meteen een
kijk op de
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hele hedendaagse filosofie. De citaten komen meestal in nederlandse vertaling. Op
p. 61 zijn ‘conscience de moi’ en ‘conscience de soi’ bij het drukken blijkbaar van
plaats verwisseld, terwijl op p. 67 door een vakfilosoof ‘le Toi suprême’ niet een
transcendentele maar de transcendente God zou worden genoemd. Voor de ernst van
dit werkje getuigt ten slotte het feit dat in een nabeschouwing over Marcel een
sympathieke maar oprechte kritiek wordt geleverd.
A. Poncelet

Melsen, A.G.M. van, e.a., Wijsgerige bezinning op de mens, uitg. R.
Dellaert. - Desclée de Brouwer, Brugge, 1963, 166 pp., geb. F. 125.
Onder deze titel wordt de korte inhoud van een reeks voordrachten uitgegeven, die
onlangs aan het Centrum voor de Studie van de Mens te Antwerpen gehouden werden.
Vier vooraanstaande wijsgeren belichten op een gedegen en bevattelijke manier de
verscheiden filosofische wijzen om de mens te beschouwen. Terwijl prof. Van Melsen
de naturalistische of materialistische en prof. Verbeke de spiritualistische visie op
de mens uiteenzetten, geeft mgr. De Raeymaeker van beide uiteenlopende standpunten
de hylemorfistische en thomistische synthese, om ten slotte prof. De Waelhens de
existentie van de mens naar fenomenologische en heideggeriaanse methode te laten
benaderen. Het wordt de lezer aldus gegund a.h.w. de vier hemelstreken in
ogenschouw te nemen, die het modern denkklimaat van het mens-zijn grotendeels
bepalen.
A. Poncelet

Robert, Jean-Dominique, o.p., Approche contemporaine d'une affirmation
de Dieu (Museum Lessianum, section philosophique, no. 50). - Desclée de
Brouwer, 1962, 250 pp.
Deze Godsaffirmatie (als laatste grond van het wetenschappelijk denken) werd door
pater Robert opgesteld volgens een schema dat zowel thomisten als neothomisten
kunnen aanvaarden. Voor zijn grondstructuur beroept de schrijver zich trouwens
uitdrukkelijk op zijn meester Roland-Gosselin; sommige thesissen leunen aan bij
Gilson, Maritain en verdere thomisten; andere verwijzen naar Blondel, Maréchal
enz. Een brede belezenheid zowel van klassieke wetenschappelijke werken als van
moderne filosofieën illustreren deze Godsbenadering. Zulk een Godsbewijs misschien te weinig bekend in brede kringen - is voor een scholastiek (in de goede
zin van het woord) niet nieuw. En de ‘ofwel-ofwel’ methode, door de schrijver
aangewend, lijkt weinig overtuigend. Het is immers al te eenvoudig een dilemma op
te stellen, waar lastige gesprekspartners systematisch niet aan bod mogen komen.
Hun weerlegging - het geldt hier het agnosticisme, het relativisme, het
wetenschappelijk positivisme en meer - zou nochtans met belangstelling gevolgd
worden. De werkelijke waarde van dit boek ligt daarom voor ons in de eerste drie
hoofdstukken. Hier zoekt P. Robert in de wereld van het hedendaags wetenschappelijk
denken, een verwijderde metafysische basis voor de godsaffirmatie. Hij ontdekt die
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in de twee volgende postulaten van iedere wetenschappelijke bekrachtiging: 1) de
wereld heeft een denkbare structuur; 2) de waarheid, waar ieder naar zoekt, heeft
een onafhankelijk karakter en een absolute noodzakelijkheid. Slechts van dit laatste
postulaat wordt de verklaring gezocht. Daarop is gans de godsbevestiging gebouwd.
Wij lazen dit boek met veel belangstelling. Bedoeld voor vakmensen, bevelen wij
het ten zeerste aan bij de ‘zoekers’ in de wetenschappelijke wereld.
E.D.

Przywara, S.J., Erich, Logos. - Logos. Abendland. Riech. commercium.
- Patmos-Verlag, Düsseldorf, 1964, 171 pp., D.M. 13.80.
In zijn nabetrachting vertelt de schrijver over historische aanleidingen tot zijn vier
tractaten: o.a. een gedachtenwisseling met de idealistische wijsgeer Brunschvicg en
disputen met nazi-ideologen. Hij raakt voortdurend de fundamentele problemen van
theologie en metafysiek, aan de hand van talloze historische samenhangen en van
bijbelse ‘Stichwörter’. De overblijvende vragen waar ons artikel in dit nummer van
rept, worden door dit werk wederom opgeroepen (81, 95, 97, 99 v., 105 v., 111, 118,
154-156, 161). Ook volgens schrijver zelf is de kern van het boek de laatste
verhandeling, waarin een belangrijk stuk voorkomt over admirabile commercium,
analogia entis en potentia oboedientialis (129-133). De waardering voor wijsgerige
concepten is soms misschien wat gering (52, 55 v., 109, 128, 133 v.). Het boek stelt
zijn eisen aan de filosofische en theologische scholing van de lezer, maar zeker
degenen die Przywara reeds wat kennen uit gemakkelijker werken, vinden er een
bewonderenswaardige diepgang in terug.
P. den Ottolander
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Zimny, Leo, Erich Przywara. Sein Schrifttum 1912-1962. - Johannes
Verlag, Einsiedeln, 1963, 92 pp.
In 1962 vierde Przywara zijn gouden schrijversjubileum. Ter gelegenheid daarvan
verscheen deze bibliografie. De titels van zijn boeken, artikelen, recensies, gedichten
etc. geven door hun aantal en verscheidenheid reeds enige indruk van zijn veelzijdige
werkkracht. Daarnaast vinden we vier foto's en een korte levensbeschrijving. Hans
Urs von Balthasar schreef een waardevolle inleiding op Przywara's gedachtengang.
Ik ontving dit boekje na voltooiing van het artikel dat in deze aflevering staat.
Gedeeltelijk overlappen onze weergaven elkaar. Von Balthasar gaat iets meer uit
van de theologia negativa bij Przywara, maar blijft ook dan met een
interpretatieprobleem zitten. De vergelijking met Blondel en Maréchal is interessant.
Achterin vinden we een register met de namen van auteurs die in de titels van de
opgesomde publikaties worden genoemd. Het belang van het gecatalogiseerde oeuvre
doet ons verlangend uitzien naar een register dat alle personen, stromingen etc.
registreert die in de werken zelf worden besproken. Het onderhavige boekje is
onmisbaar voor iedere wijsgerige en theologische bibliotheek, van welke richting
ook. Literatoren, cultuurhistorici e.a. zullen er eveneens veel van hun gading in
vinden.
P. den Ottolander

Przywara S.J., Erich, The Heart of Newman. - Burns and Oates, London
1963, 361 pp., f 12,20.
De Duitse wijsgeer-theoloog Erich Przywara S.J. heeft als een der eersten in de 20e
eeuw beseft hoezeer de negentiende eeuwer John Henry Newman tot onze tijd behoort.
Om anderen deze ontdekking te laten meemaken heeft hij - jaren geleden - een
bloemlezing in het Duits uitgegeven. Langs een merkwaardige omweg krijgen we
nu in een korte handige vorm een editie van deze synthese in Newmans
oorspronkelijke Engels. In feite is deze editie van de Golden Library reeds een tweede
uitgave. Nu met een voorwoord van mgr. H.F. Davis, die o.a. wijst op de band tussen
Newman en het tweede Vaticaans Concilie. De inleidingen van Przywara zijn
weggelaten, maar de selectie en de volgorde van Newmans gedachten is dezelfde
als in de Duitse editie. Een prachtige introductie tot Newman, tot een diepere filosofie
en theologie, tot een inniger verbondenheid met God in Christus' Kerk.
J.H. Nota

Ebner, Ferdinand, Notizen, Tagebücher, Lebenserinnerungen. Mit einem
biographischen Nachwort [Schriften, Band II; hrsg. von Franz Seyr]. Kösel-Verlag, München, 1963, 1193 pp., D.M. 54.-.
Reeds eerder (in het vorige nummer) bespraken we Band I van Ebner's Schriften. In
dat deel waren verschillende bekende, maar uitverkochte publikaties van hem
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opgenomen. Band II biedt ons zijn gedateerde notities over God, mens, seksualiteit,
woord, geestelijk leven, zijn eigen tijd, Kerk en evangelie. Verder zijn dagboeken
van 1909-1931 en memoires. Daarna volgt een biografie en een tekstkritische
verantwoording van de uitgave, met commentaar. - Zeker bij zo'n persoonlijk,
avontuurlijk denker is het waardevol, over deze gegevens te beschikken, te meer
omdat hij niet altijd al zijn gevoelens wenste te publiceren (1138). Vaak wordt hij
een katholiek denker genoemd, maar hier zal men nog wel meer heterodoxe gedachten
aantreffen dan we bij I signaleerden, en het wordt aannemelijk gemaakt, dat hij tussen
zijn twintigste jaar en zijn sterfdag niet heeft gepraktiseerd, al lijkt het christendom
na 1916 grote betekenis voor hem te krijgen. Vgl. voor kritiek op Ebner vooral
Przywara's Humanitas (268 v., 273-276, 872), Mensch (I, 319) en het hier besproken
Logos (152). Evenals de vorige maal willen we deze prachtige editie bij filosofen
sterk aanbevelen.
P. den Ottolander

Lagarde, G. de, La naissance de l'esprit laïque au déclin du Moyen Age.
V: Guillaume d'Ockham: Critique des structures ecclésiales. - Nauwelaerts,
Leuven, 1963, XII-348 pp., ing. F. 330.
Voor al wie nog altijd in de geschiedenis de meesteres van het leven ziet, zal dit werk
over Ockhams invloed op het ontstaan van de lekegeest boeiende lectuur vormen.
Zoals de vorige is ook dit laatste deel goed gedocumenteerd, uitstekend geschreven
en handig ingedeeld, met een résumé vóór, en een besluit na elk van de elf
hoofdstukken. Nu heden ten dage het kerkvijandig laïcisme wordt herzien en een
nieuwe toenadering van leek, Kerk en Staat aan het groeien is, moet het ons
interesseren op welke wijze de grote Engelse nominalist bij zijn verdediging van de
wereldlijke macht de grondslagen van de kerkelijke structuren ondermijnt, en in de
richting van de ‘antipaapse’ reforma-
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tie zowel als van het rationalistisch etatisme werkt. Een goed geschiedkundig
perspectief is kostbaar, wanneer een kwalijke erfenis moet opgevangen worden.
Naast de politieke en godsdienstig-kerkelijke strekkingen van het ockhamisme
onderzoekt Lagarde vooral hun ideologisch verband met de nominalistische filosofie
van de ‘Doctor invincibilis’. Ockham, zoals men weet, erkent niet de ontologische
waarde van menselijke woorden en begrippen. Vandaar kan volgens hem noch de
menselijke natuur noch het natuurrecht enige werkelijke consistentie bezitten; er
bestaat enkel een wereld van losstaande individuen, die willekeurig door de wil
verbonden worden. Dit voert Lagarde tot de kernachtige uitspraak: ‘A un univers
atomistique correspond une Eglise atomistisée’ (p. 280). De dissolverende invloed
van Ockhams filosofie mag evenwel niet doen vergeten, dat zijn onbekookte kritiek
op de kerkelijke instellingen ook dikwijls door liefde voor de evangelische eenvoud
en de franciscaanse armoede geïnspireerd was.
A. Poncelet

Leahy, Louis, S.J., Dynamisme volontaire et jugement libre (Studia 16:
Recherches de philosophie et de théologie publiées par les Facultés S.J.
de Montréal). - Desclée de Brouwer, Brugge-Paris, 1963, 176 pp., ing. F.
165.
Deze interessante studie moet onder de pogingen gerangschikt worden, die
tegenwoordig de menselijke vrijheid meer subjectief en existentieel willen denken.
Hierbij heeft men dan altijd met het natuurgegeven onderscheid tussen rede en wil
klaar te komen. Nu weet iedereen dat dit onderscheid onder de druk van het
rationaliserend verstand gemakkelijk tot een formalistisch monopolium van de rede
vertekend wordt, terwijl dan de wil tot de rang van een blind executief vermogen
vervalt. L. Healy ontgint met veel inzicht en schranderheid het moeilijk gebied, waar
de vrije beslissing ontstaat, waar precies het delicaat samenspel van kennis en wil,
van oordeel en keuze aanschouwelijk wordt. Hij doet dit aan de hand van de grote
thomistische commentatoren uit de renaissancetijd Bellarmino, Suarez, Bañez en
Johannes a S. Thoma. Uit een knappe vergelijking van deze auteurs komt hij tot het
besluit, dat verstandelijk oordeel en wilskeuze bij de beslissing niet op elkaar volgen,
maar feitelijk samenvallen. Met deze visie wordt niet alleen de kern van de menselijke
persoon beter gecentreerd, maar evenzeer de vrijheid zinvol verdiept. Voor
imperialistisch voluntarisme is er bij onze auteur ten slotte geen gevaar, want hij is
o.i. geenszins bereid om, zoals sommigen, de rollen om te keren en de objectieve
zekerheid van de rede van een vrije wilskeuze te doen afhangen.
A. Poncelet

Maritain, Jacques, Dieu et la permission du mal (Textes et études
philosophiques). - Desclée de Brouwer, Paris, 1963, 116 pp., ing. F. 84.

Streven. Jaargang 17

De tachtigjarige Maritain heeft in drie onderhoudende ‘seminars’ aan de Petits Frères
de Jésus te Toulouse zijn lievelingsideeën over één van de allergrootste mysteries
uiteengezet, nl. hoe de algoede God het menselijk kwaad kan toelaten. Hier rijzen
brandende namen als die van Bañez en Molina, van eeuwige en onherroepelijke
predestinatie, van ‘massa damnata’ en ‘scientia media’. Eigenlijk kunnen we met
Maritains oplossing niet volledig akkoord gaan, en we menen dat ze ook niet door
en door katholiek is. Ze ruimt o.i. te weinig plaats in voor de christelijke tragiek van
het kwaad, maar vooral komt de vrije menselijke medewerking met Gods genade in
een bedenkelijke schemer te staan. Volgens zijn opvatting wordt in de lijn van het
zijn en van het goed absoluut alles door God gedaan, als de vrije mens maar niet
tegenwerkt: ‘c'est seulement ne pas bouger sous la grâce’ (p. 106). In de lijn van het
niet-zijn en van het kwaad echter heeft de eindige mens het initiatief, hij beschikt
over het vermogen tot nihilisatie en ‘néantement’, zodat het zedelijk kwaad enkel
van hem kan komen tegenover Gods absolute onschuld. God, aan wie alles, ook de
toekomst, tegenwoordig is, kan uit het kwaad en de zonde het goed laten gedijen.
Ondanks ons voorbehoud heeft Maritains harde, dissymetrische visie een wonderlijk
bevrijdende macht. Ze brengt in het christelijke geweten een hoge en vaste
spiritualiteit, en dat in een domein, waar zowel existentialistische bluf als een zekere
aftandse catechese heel wat verwarring hebben gezaaid.
A. Poncelet

Sociologie
Borsten, Drs. J. e.a., Reclassering in Nederland. (Serie Mens en
Medemens). - Uitg. Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1963, 128 pp.
Een bundel studies gepubliceerd bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de
Vereniging van Reclasseringsinstellin-
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gen. Het bevat bijdragen van: Prof. Diepenhorst, Drs. Hoornweg, Drs. Borsten, E.
Schraven, J. v.d. Spek, Mr. Tjaden, Th. v. Haaren, Mr. Overbeek. In deze artikelen
wordt gesproken over de geschiedenis, de functie en de problematiek van de
reclassering, met de bedoeling om belangstellenden informatie te verschaffen en in
brede kring belangstelling voor dit werk te wekken.
J. Kijm

Boekestijn, Dr. C., Sociale relatie en zelfbeeld. Openbare les uitgesproken
bij de aanvaarding van het ambt van lector in de faculteit der letteren
aan de Vrije Universiteit. - Kok, Kampen, 1963, 19 pp., f 1,25.
Een vrij schematisch overzicht van opvattingen en problemen betreffende het beeld,
dat de mens van zichzelf vormt in zijn betrekkingen tot de medemens. De auteur
vestigt er de aandacht op, dat deze theoretische problematiek van bijzondere betekenis
is voor de hulpverlenende beroepen.
J. Kijm

Doorn, Dr. J. van, Militaire en industriële organisatie. Een sociologische
vergelijking. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van
buitengewoon hoogleraar in de sociologie aan de Koninklijke Militaire
Academie. - Stenfert Kroese, Leiden, 1962, 32 pp., f 2,-.
Een boeiende vergelijking tussen ontstaan, ontwikkeling en actuele problematiek
van de grote organisaties, zoals men die aantreft in de industrie enerzijds en het leger
anderzijds.
J. Kijm

Vogelaar, Dr. G., Communicatie, kernproces van de samenleving.
Sociologie en cybernetiek. - Erven Bohn, Haarlem, 1962, 95 pp., f 5,50.
De cybernetiek heeft denkmodellen opgeleverd, die niet alleen voor de techniek van
betekenis zijn, maar die ook in de menswetenschappen nuttig kunnen blijken. De
auteur heeft getracht deze mogelijkheid van toepassing aan te wijzen bij de sociologie.
Hierbij ging hij ervan uit, dat de communicatie als een centraal gegeven in deze
wetenschap kan gelden.
J. Kijm

Houtart, Fr., Sociologie et pastorale (Recherches pastorales). - Ed. Fleurus,
Paris, 1963, 96 pp., NF. 5.75.
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Deze korte doch zeer goede synthese van de diensten die de sociologie aan de
pastoraal kan bieden verdient door iedere zielzorger gelezen te worden. Een
internationaal erkend specialist toont op genuanceerde wijze hoe de Kerk de sociale
‘mutatie’ die zich in de wereld afspeelt, moet beantwoorden, o.m. door een grotere
intellectuele inspanning in interdisciplinaire richting.
J. Kerkhofs

Literatuur
Vries, Peter de, Het bloed van het lam. - De Fontein (Amboreeks), Utrecht,
1963, 240 pp., f 5,90.
Welk een mooie vertaling! Dank zij A. Marja schuift het boek van de amerikaanse
nederlander P. de Vries ook de nederlandse letteren binnen en zal daarin mogelijk
erkend gaan worden als het beste van de theologiserende zelfverhalen die heden de
markt doen. In de voorafgaande ‘Brief van de vertaler’ lezen wij trouwens van het
zweet en het vernuft dat aan deze vernederlandsing is besteed. Als na deze lof een
kleine opmerking mag volgen, deze: Men moet ‘Saint Jude’ niet vertalen met ‘de
heilige Judas’ maar met ‘de heilige Judas Taddeüs’. Een veertig jaar geleden hebben
roomse ijveraarsters, op zoek naar ‘underdogs’, hem ontdekt: de apostel, even braaf
als tien anderen, maar die om zijn ongelukkige naam geen vereerders kreeg en aldus,
na 20 eeuwen nietsdoen, vol activiteit zou zitten om ‘Patroon van de hopeloze
gevallen’ te worden. In Nederland heeft men zich slechts bij deze beschouwing
neergelegd op voorwaarde dat een toegevoegd Taddeüs deze Judas zou onderscheiden
van zijn naamgenoot Iskariot; in het engelse taalgebied voerde men dit zonder meer
aan. Het valt wel tegen, dat in het boek van De Vries zulke geloofsornamenten
onevenredige aandacht krijgen en de gefolterde hoofdpersoon geen christen ontmoet
die een andere Christus is. Inhoudelijk vervalt dit boek in twee delen: een anekdotisch
deel, beurtelings onderhoudend en vervelend, over de jeugd van Don van der Hoop
(wiens naam zo symbolisch is), en de tragedie van de vader die zijn dochtertje verliest.
Het hoofdthema is echter de godsdienst, het langzame verval van de
geloofsvoorstellingen. Onze geloofsvoorstellingen lijden om verschillende redenen
geweld waarvan ik er hier drie opsom: 1) door de verandering van plaats. Immigranten
houden vast aan de ideeën van hun oude land tot in het belachelijk halsstarrige; dan
komt de noodzaak van de aanpassing
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en spoelen de oude vormen weg. 2) door onze tijdgeest, wars van stijl. In de kunst
uit zich tegenwoordig een voorliefde voor het non-figuratieve, insgelijks schijnt in
onze tijd veler godsdienstigheid uit te gaan naar een non-figuratieve God.
Geloofsformulieren, vaste praktijken zeggen hen niet zoveel, zelfs de
Vader-voorstelling en de concrete Christus wekken hun kritiek. Gelukkig voor hen
is er nog een Derde Persoon en zal de Geest zich wel over al dat vormeloze ontfermen.
3) door het lijden. Het lijden is een gewone weg tot God, maar de uiterlijke
troostmiddelen kunnen dan vaak falen, zelfs al zijn het schrift-teksten of mooie
kruisbeelden. Nu ondergaat de hoofdpersoon van dit boek alle opgesomde oorzaken.
Een vrij benepen milieu van naar Chicago verhuisde calvinistische nederlanders. De
tweede reden wordt niet als zodanig beschreven, doch de schrijver is sterk van onze
tijd. Vooral is het een overmaat van lijden die de centrale figuur beproeft. Hij verliest
zijn broer, zijn vader, zijn vrouw en daarna, na een slepende ziekte, in de
deerniswekkende omgeving van een kinderziekenhuis, zijn lam, zijn dochtertje, na
akelige bloedingen. Het is duidelijk dat zo iemand niet objectief over de godsdienst
kan spreken voordat al zijn wonden geheeld zijn. En dit is nog niet het geval. Dit
tweede deel is een aangrijpend verhaal. Maar ik ben kwaad op de uitgever die het
boek als ondertitel meegaf: ‘Aangrijpend verhaal van een man die het geloof
verwerpt’. Er wordt niets verworpen. Zeker, wij genieten niet de ‘burgerlijke’
voldoening van een Pasen. Vroeger zou zulk een boek een happy end gekregen heben,
een stralende Overwinning van het Geloof. Zover komt het hier niet, wij blijven
steken in de paaszaterdag. Het geloof en de hoop zijn tot in hun kiemen weggezonken,
maar de derde deugd blijft nog werkzaam: de apostelen zoeken elkaars gezelschap,
Van der Hoop sluit zich aan bij de eindeloze stoet van de kruisdragers of, zoals hijzelf
het uitdrukt, maakt zich schakel in de keten van het eeuwige mededogen, langs de
klaagmuur waartegen we staan, de armen in elkaar gehaakt uit onloochenbare
vriendschap. Volstrekt, dit is geen afvalligheid, dit is een houding waarover de
Moeder van Smarten waakt, de enige die op paaszaterdag ook het geloof en de hoop
onverflauwd heeft bewaard. Ik waardeer dit boek dus positief, zie echter ook wel in
dat het op velen onthutsend zal werken.
Cl. Beukers

Berger, Alexander, Kruis achter prikkeldraad. - J.J. Romen en Zn.,
Roermond, 1963, 239 pp., f 6,90.
Over de beruchte concentratiekampen tijdens het nazi-regime zijn verschillende
publikaties verschenen; het boek van Alexander Berger onderscheidt zich o.m.
hierdoor dat de aandacht van de lezer voornamelijk gevestigd wordt op enkele figuren
afzonderlijk. Men kan van een martelaarsboek spreken; een bloedig getuigenis van
christenen in een verdwaasde heidense wereld. Want martelaren zijn ze, deze priesters,
leken en religieuzen die voor hun christelijke overtuiging de gruwelijkste folteringen
hebben doorstaan; dag in, dag uit; onmenselijk zware arbeid, geselingen, trappen,
celstraffen e.d. Welk een moed, geloofsmoed, toonden deze gevangenen tijdens
rechtszittingen waar van recht geen sprake was; onder de slagen en schoppen van
hun kampbeulen. Een graaf Von Moltke, een pater Delp, een universiteitsstudent als
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Hans Scholl, een dominee Schneider, een pater Mayer e.a.; ze zijn trouw gebleven
aan Christus; ze hebben hun kruis gedragen. Een lichtend voorbeeld van christelijke
heldenmoed hebben zij ons gegeven. In zijn eenvoudige, onopgesmukte taal kan
hetgeen Berger heeft geschreven, niet anders dan een diepe indruk maken. Kruis
achter prikkeldraad is een aangrijpend boek.
Joh. Heesterbeek

Mikeleitts, Edith, De engel voor de deur, dl. I: Saskia, dl. II: Hendrickje.
- Pax, Den Haag, 1963, f 17,50.
Van de in ons januarinr. besproken roman van Mikeleitis (Streven XVII, nr. 4, p.
394), is thans bij Pax een zeer verzorgd uitgegeven vertaling verschenen. Een
geromantiseerd leven van Rembrandt dat het lezen echt waard is.
R.S.

Durnez, G., Maria Rosseels (Idolen en Symbolen). - Lannoo, Tielt, 1963,
144 pp., ing. F. 35.
Een journalist schrijft over een journaliste; maar dat betekent alleen dat het boekje
vlot, onderhoudend, luchtig aandoet, - terwijl de mens-en-kunstenaar Durnez naar
het diepere wezen tastte van de mens-en-kunstenaar Rosseels. Niets liet hij ongelezen;
veel informatie bracht hij bijeen; geen moeilijkheid wilde hij ontwijken; hij had ook
zijn christelijk geloof nodig om het diep-godsdienstig temperament van de romancière
te vatten. In de reeks ‘Idolen en symbolen’ is dit wel het beste boekje.
Em. Janssen
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Montaurier, Jean, Dwars door het vuur. Vert. J.W. Hofstra. - De Fontein,
Utrecht, 1963, 360 pp., f 12,90.
Van het boek, dat in 1962 de franse katholieke romanprijs kreeg en dat uitvoerig
besproken en aanbevolen werd in Streven november 1963, n. 2, is dit een met zorg
bewerkte vertaling.
R.S.

Mens, Jan, Mensen zonder geld. - Uitg. Kosmos, Amsterdam/Antwerpen,
1963, 180 pp., geb. f 9,75.
Van de roman waarmee Mens 25 jaar geleden de Kosmos eerstelingenprijs won, is
dit de goedverzorgde, 12e, jubileum-uitgave. Mens behoeft geen nadere aanbeveling:
hij is de verteller der kleine luiden, op een gevoelige, realistische manier.
R.S.

Gastenboek van Singel 262. - Querido, Amsterdam, 1963, 167 pp., f 1,75.
Ook dit jaar bedenkt de uitgeverij Querido ons weer, zij 't niet geheel belangeloos,
met een gastenboek, ditmaal een bloemlezing ‘met nieuw werk van tweeenveertig
Nederlandse auteurs’: een groot en dus heterogeen gezelschap schrijvers, van Bernlef
tot Zernike, die in ieder geval gemeen hebben tot de vaste gasten in Querido's ‘fonds’
te (gaan) behoren. Al ontmoet men enkele debutanten, niet al het opgenomen werk
is nieuw (= recent, niet eerder gepubliceerd, b.v. de bijdragen van Engelman, Brandt,
Kossmann, Van Schaik-Willing). Vooral door de geboden variatie een aardig boekje,
in het formaat en de prijs van een Salamander.
F. van Tartwijk

Eeten, Peter van, Dichterlijk labirint. Opstellen over het werk van Willem
Kloos, Polak en Van Gennep, Amsterdam, 1963, 120 pp., f 5,90.
In dit boekje bundelt v. E. 8 opstellen (waarvan 7 al eerder in tijdschriften verschenen),
voornamelijk handelend over de vriendschappen Kloos - Perk en Kloos - Verwey,
met als intermezzo Kloos' sonnetten voor Hélène Swarth. Door een vernuftige
combinatie van de voorhanden biografische gegevens en toegespitst tekstonderzoek
weet hij aannemelijk te maken, dat in die vriendschappen erotische factoren hebben
meegespeeld. Om ‘het ware begrip van deze poëzie in verband met de mens Kloos’
(p. 11) te winnen, gaat v. E. de gedichten in de werkelijkheid ‘terugvertalen’ (82).
Een riskant bedrijf, maar belangrijk voorzover het begrijpen van de mens in de dichter
diens poëzie verheldert. Als voorstudies zijn deze opstellen zeer te waarderen. Al
hindert soms een enigszins eigendunkelijke toon en al ontbreken ook hier de bij
tekstinterpretatie blijkbaar onvermijdelijke modale ‘zekerheden’ niet (b.v.: Er valt
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wel niet aan te twijfelen, Het is wel zeker dat...), daar staat tegenover, dat juist de
persoonlijke stijl en de vrijmoedige aanpak de leesbaarheid van deze
literair-historische opstellen verhogen.
F. van Tartwijk

Schneiders, A.L., Een kater in blik. - Querido, Amsterdam, 1963.
Reuzensalamander, 131 pp.
De auteur van de verhalenbundel Langs het schrikdraad (1961) situeert de hoofdfiguur
van zijn korte roman, Alfred Vogel, in een superconcern, dat vis inblikt. Vogels en
vissen zijn andere elementen; Alfred Vogel wordt geen hoogvlieger in de ingeblikte
wereld van het concern, want hij bemint te zeer de vrije vlucht. Hij houdt alle
mogelijkheden open om nergens in te vliegen; de kater die Vogel overhoudt aan zijn
onmogelijkheid tot beslissen, wordt door Schneiders vakkundig ingeblikt in deze
roman, die met een wat geforceerde draai eindigt waar hij begint, bij Vogels
vrijblijvende positie in het visconcern. Vanuit de gezichtshoek van zijn hoofdfiguur
levert Schneiders een scherpe satire op deze blikken maatschappij, waartoe hem de
sleutel geboden wordt door zijn ironie en grote kennis van zaken. In Een kater in
blik is iets van de spitse geest van nog een ander dier geconserveerd: Reinaert de
Vos. Een smakelijk boek.
F. van Tartwijk

Miller, A.M., Bist du es? Roman eines Pharisäers. - Herder, Freiburg,
1963, 306 pp., geb. DM. 19.80.
De auteur laat een farizeeër aan het woord, een tijdgenoot van Christus. Deze is
getuige van diens openbaar leven, zonder zich bij de goddelijke openbaring te kunnen
neerleggen; en terwijl zijn dochter Esther een vurige volgelinge van de Heer wordt,
neemt hij deel aan diens terdoodveroordeling. Enkele jaren later vergezelt hij Saulus
naar Damascus, en vindt het licht op die weg. Het is een stoute onderneming, Christus
als ‘teken dat tegengesproken wordt’ voor te stellen. Hier geschiedt het; de roman
wordt, na een belangrijke voorstudie, belijdenis en getuigenis, met het nadeel dat
alles, naar ons oordeel, te breed-lyrisch werd uitgeschreven.
Em. Janssen
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Weghe, Jan van den, En elke dag rees weer de zon. - Manteau, Brussel/Den
Haag, 1963, 271 pp., f 10,90.
Deze roman van Jan van den Weghe heeft ongetwijfeld kwaliteiten; een van de
voornaamste is: hij is boeiend. Vijf blanken, levend onder de brandende zon in het
moordend klimaat van midden-Afrika, worden aangegrepen door goudkoorts. Er
lopen geruchten over grote goudschatten, die te vinden zouden zijn in verre,
weinig-toegankelijke gebieden. Zij besluiten deze schatten te zoeken en gaan op reis.
In velerlei bonte avonturen komen vier blanken om; de vijfde vestigt zich als
handelaar, want het goud wordt niet gevonden. Ziedaar het verhaal, dat meer wil zijn
dan alleen een avonturenroman. Het tracht ook op symbolische wijze het lot van de
mens te schilderen, maar dan van de mens die feitelijk mislukt. Want men kan moeilijk
volhouden, dat ook maar één van deze vijf levens geslaagd is. Degene, die de overigen
overleeft, is tenslotte minder mislukt. Van den Weghe schildert op plastische wijze
het rauwe, vaak trieste leven van de pionier in de wildernis. Dit leven is zeer weinig
gecultiveerd en de schrijver werkt dit uitvoerig uit. Het boek eist daarom een rijpe
lezer. De stijl van dit verhaal is levendig; natuurbeschrijvingen weten soms zeer
indrukwekkend de sfeer van dit woeste en grootse land te suggereren, ofschoon de
schrijver hier geen nieuwe wegen opent. Ook dit goud werd niet gevonden.
C. de Groot

Dendooven, L., De helle dageraad. - Boekengilde, De Clauwaert, Leuven,
1963, 193 pp., geb. F. 135 (leden: F. 85).
Deze roman heeft heel wat gebreken, maar de schrijver stelde een moedige daad. Hij
verplaatst ons in de studentenwereld te Parijs, in de woelig-gevaarlijke tijd van de
‘Algérie française’; hij brengt er de Kongolees Adam bij, de Vietnamees Mike en
de zwarte Haïtaan Thomas; waarbij nog de Fransen Rougon en Mogoforov (van een
Russische moeder), en vooral de Franse Evelyne (dochter van een officier in Algerië).
Men stelt zich, voor elk lid van deze groep, de spanningen, strekkingen, gevaren en
misdaden voor; even verplaatst de auteur ons op het platteland waar de rust de pijnen
nog groter maakt, - en de student Adam komt uit (geholpen door pater Cadieu) op
het goede dat de mensen hunkerend in zich dragen. Ja, er is nog een ‘helle dageraad’.
De auteur slaagt er niet in een intense sfeer te suggereren, zijn gestalten en intriges
overtuigend te maken, zijn optimistisch einde aan het verloop te doen ontspringen.
Maar hij doet een stoute worp; hij heeft temperament en vertrouwen; zijn roman
verdient waardering en sympathie. En vermoedelijk is het pas de eerste stap naar
dieper en volkomener verbeeldingswerk.
Em. Janssen

Boekje open. Samenstelling Remco Campert, H.J. Oolbekkink, Wim J.
Simons, Hans Verhagen en Simon Vinkenoog. - De Boekerij, Baarn, 1963,
149 pp., f 14,50.
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Het beste wat men van dit boek kan zeggen is, dat het fraai is uitgegeven. Het bevat
praatjes met plaatjes over 26 Nederlandse schrijvers van na de tweede wereldoorlog,
blijkbaar behorend tot de vrienden of de vrienden van de vrienden der samenstellers,
die zelf met 4 man sterk vertegenwoordigd zijn. Van de stukken, ongelijk van lengte
en kwaliteit, iets als interviews gelardeerd met uitvoerige citaten uit gunstige kritieken,
bieden er enkele wel nuttige, want het werk betreffende informatie, maar de meeste
lichten ons slechts in over zaken als behuizing, liefdes e.a. stoutigheden der schrijvers,
hetgeen behalve als reclame alleen kan dienen tot bevordering van een tienerig
snobisme. Men kan dit Boekje open beter dicht laten.
F. van Tartwijk

Zeitgedichte. Deutsche politische Lyrik seit 1945. Hrsg. H. Bingel. - Piper
Verlag, München, 1963, 131 pp., D.M. 3.80.
Niet het feit dat alle denkbare thema's met actuele en andere inhoud, van commentaar
op de nederlaag tot stellingname tegen muur en atoom, vertegenwoordigd zijn, maakt
deze bundel uit Oost- en West-Duitsland boeiend én beklemmend, maar vooral de
toon waarop al deze posities of protesten geproclameerd worden. Hoera-lawaai en
exclamatieretoriek zijn uit de tijd; de beheersing overtuigt sterker dan de schreeuw.
Van Bachmann tot Zwerenz, over Bobrowski, Eich, Enzensberber, Heissenbüttel,
Huchel, Piontek, Reinig, Sachs en Weyrauch (en nog vele anderen), is de inzet
allereerst individueel, eigen reactie op een maatschappelijk feit in degelijke lyrische
traditie. Meteen zijn alle ondertonen mogelijk, het poëtische front is geen
eenheidsfront. Maar belangrijk blijft het alleszins, ook al blijft men weg van de koude
oorlog.
C. Tindemans
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Schendel, Arthur van, The Waterman. - Sythoff-Heinemann,
Leiden/London, 1963, 171 pp., f 9,-.
Couperus, Old People and the Things that Pass. - Sythoff-Heinemann,
Leiden/London, 1963, 265 pp., f 11,90.
De Leidense uitgever Sythoff en de bekende Londense firma Heinemann zijn dit jaar
de publikatie van een Bibliotheca Neerlandica, a library of classics of the Dutch and
Flemish Literature, begonnen met de twee hierboven aangekondigde delen. Nog dit
jaar zullen volgen Teirlinck's The Man in the Mirror, en Walschap's Marriage and
Ordeal. De serie zal voorts bevatten een vertaling van enkele werken uit de
Middeleeuwen (Reynard the Fox, Mariken van Nimwegen, Letters and Visions of
Hadewych en Ruysbroek's The Book of the Sparkling Stone), Vondel's Lucifer,
Hooft's Granida, Bredero's The Spanish Brabanter, Huygen's Trijntje Cornelis,
Multatuli's Max Havelaar. Van meer moderne auteurs worden in de serie opgenomen
Impersonal Recollections van Frans Coenen, The Life of Willem Mertens van Van
Oudshoorn, Life and Death in den Ast van Stijn Streuvels met Peasant Hymn van
Timmermans, en ten slotte Vestdijks The Garden where the Brass Band Played en
drie novellen van Willem Elsschot. De vier slot-deeltjes zijn een verzameling korte
verhalen, een collectie opstellen en een bloemlezing uit de poëzie, terwijl een korte
literatuurgeschiedenis het geheel afsluit. Naar de eerste delen te oordelen is de
uitvoering in alle opzichten keurig verzorgd en de prijs redelijk.
W. Peters

Pross, Harry, Literatur und Politik. Geschichte und Programme der
politisch-literarischen Zeitschriften im deutschen Sprachgebiet seit 1870.
- Walter-Verlag, Olten, 1963, 376 pp., Zw. fr. 24.
Over het samengaan van literatuur en politiek in een tijdschrift heersen uiteenlopende
meningen. Het is mogelijk dat de politiek literaire frustratie is, maar ook omgekeerd.
Deze dualiteit heeft S. precies willen ontwarren in de Duitse tijdschriftenwereld. In
1870 bestond nog gelegenheid tot een uitgave die uitdrukking gaf aan een nationaal
gevoel (‘Deutsche Rundschau’), maar alles wat nadien kwam, bleek hoogstens
spreekbuis voor een miniem gedeelte van de gemeenschap. Juist daardoor kan S. een
onderscheid maken tussen recessieve en processieve literatuur, waarbij
maatschappelijke behoudzucht of vooruitgang hand in hand gaan met artistieke
momenten en wensen. Al dreigt de lezer in de veelheid van geschriften en personen
het overzicht te verliezen (meer schematisering leek geboden), toch gaat S. knap in
op persoonlijke karakteristieken van mensen en tijdschriften. Zijn conclusie, gestaafd
door ‘Der Monat’, luidt dat de tijd voor strikt nationale tijdschriften met dubbel doel
uit is. Het documentaire deel (editoriaals van niet minder dan 46 tijdschriften) lijkt
minder gelukkig: de evolutie welke ieder tijdschrift daarna doormaakt, kon uiteraard
niet opgenomen worden.
C. Tindemans
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Scott, J.D., The Pretty Penny. - Eyre and Spottiswoode, London, 1963,
239 pp., 18 s.
De inleiding en de epiloog van deze adventure story - aldus noemt de auteur deze
roman - zijn veel beter dan de avonturen die in het verhaal zelf verteld worden.
Gevaarlijke vliegtochten, noodlandingen, smokkelarij, schietpartijen e.d. worden
zonder voldoende flair verhaald, met het gevolg dat het avontuur zich niet uit een
zekere tamheid weet los te werken. Begin en einde vertonen de aard van een gewone
roman, en boeien meer dan het middenstuk.
W. Peters

Schneider, R., Begegnung und Bekenntnis. - Herder, Freiburg, 1963, 272
pp., geb. DM. 18,80.
Dit boek, het twaalfde na de dood van de auteur is een keuze uit voordrachten, kortere
of langere opstellen, in tijdschriften verschenen of nog niet gedrukt; het handelt over
letterkundigen, kunstenaars, filosofen, religieuze schrijvers of denkers, alle van de
19e of 20e eeuw. En dan verbazen we ons: de belezenheid van de auteur, op veel
domeinen en in verscheidene talen; zijn zeer uitgebreide concrete kennis, op basis
van het historische verloop en met een neiging naar religieus-ethische synthese; zijn
vast en indringend oordeel over personen en verschijnselen, vol eerbied maar in een
onverbiddelijk licht; zijn eigen persoonlijkheid, de zoekend-zwoegende in duister
en licht... Sinds wij de smartelijke bestemming van Schneider beter kennen,
achterhalen we beter (ook in deze opstellen) zijn dieper wezen: een universeel-levende,
die de gang der mensheid in zich droeg, die het kwaad verwoestend zag, die
krampachtig zich vastklampte aan het kruis, het enige heil. Dit voorlopig laatste boek
van hem geeft, buitengewoon verscheiden en toch één, het beeld van velerhande
stromingen in de laatste eeuw en van hun doorwerken in de laatste jaren.
Em. Janssen
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Bachmann, Ingeborg, Eine Einführung. - Piper Verlag, München, 1963,
60 pp., DM. 3.40.
Een stimulerend boekje, vol informatie en toelichting, biedt deze uitgeverij over haar
huisauteur, dichteres, prozaïste en hoorspelschrijfster. Al deze aspecten worden even
aangeraakt, gelukkig zonder commerciële propaganda, alleen als vlugge interpretatie
die nu al betekenisvolle facetten blootlegt.
C. Tindemans

Doeblin, Alfred, Aufsätze zur Literatur. - Walter-Verlag, Olten, 1963, 415
pp., Zw. Fr. 25.
In de verzamelde werken van deze Duitse romancier (1878-1957), uitgegeven door
Prof. W. Muschg, herinnert deze bundel theoretische opstellen aan de pioniersrol
van deze schrijvende psychiater die vele moderne tendensen zelf formuleerde en
toepaste. Verdeeld over ‘Grundsätzliches’, ‘Gelegentliches’ en ‘In eigener Sache’
valt de interesse vooral op het 1e deel waarin hij onverbiddelijk het naturalisme
afwijst en een epiek voorstaat die de innerlijke vrijheid van de creatieve kunstenaar
het volste recht toekent. Deze zelfbestemming leidde hem van vroegexpressionisme
en marxisme naar nieuwe zakelijkheid en katholicisme. Deze heruitgave kan ertoe
bijdragen zijn belangrijke functie als denker over zin en mogelijkheden van de
moderne roman (invloed op Brechts ‘epische’ dramaconceptie) te herwaarderen.
C. Tindemans

Reich-Ranicki, Marcel, Deutsche Literatur in West und Ost. Prosa seit
1945. - Piper Verlag, München, 1963, 498 pp., DM. 15.80.
Geen overzicht, wel inzicht: dit is het motto waaronder de criticus van het Westduitse
weekblad ‘Die Zeit’ zijn beschouwingen publiceert over Duitse prozaïsten sedert
1945. Het merkwaardige is alvast dat S. de literatuur uit beide Duitslanden behandelt,
niet omdat hij niet gelooft in de politieke geografie maar omdat hij de taaleenheid
als cultuurbeginsel nog intact meent te zien. Behalve informatie (b.v. over
Oost-Duitsland: recensiecriteria en de analyse van een literair lexicon), is het
belangrijke van deze bundel te vinden in het rustige, beredeneerde oordeel dat het
oeuvre aanvaardt zoals het zich aanbiedt en niet zoals de criticus het wenst. Vandaar
dat hij bijvallen kan waar schriftuur, stof, vorm en idee harmonisch tot een eenheid
samengroeien, maar afwijzen moet waar hij deze primaire beginselen onvolmaakt
aantreft. S. ontziet geen heiligehuisjes en pakt b.v. Gross en Böll zwaar aan, ontziet
evenmin M. Walser of S. Lenz, sympathiseert met A. Andersch en H.E. Nossack,
W. Koeppen en W. Schnurre. Verder komen ook de emigranten (van R. Neumann
tot L. Marcuse), de debutanten (van O.F. Walter tot A. Kluge) en de protesterenden
(E. Gläser, G. Weisenborn, L. Rinser) aan de beurt. Voor het Oosten defileren S.
Zweig, L. Renn, A. Seghers, S. Hermlin, E. Strittmatter en F. Fühmann, plus de oude
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garde (van W. Bredel tot B. Apitz). Zijn ernst, grondigheid, oprechtheid en goede
smaak garanderen een blijvende betekenis in de essayistische literatuur.
C. Tindemans

Friedenthal, Richard, Goethe - Sein Leben und seine Zeit. - Piper Verlag,
München, 1963, 772 pp., D.M. 28.-.
Iedereen die Goethe wil bestuderen, wist sedert lang dat er een behoefte bestond aan
een moderne biografie. Hoe belangrijk de resultaten der 19e eeuw ook voor
detailproblemen zijn geweest, toch brachten de exegeten te veel wensdroom en
vertekening in de atmosfeer, terwijl de hedendaagse benadering doorgaans beperkt
blijft tot zeer belangrijke maar in het totale beeld niet meer zo gemakkelijk te situeren
specialisatie. Dit boek nu houdt de langverwachte moderne studie in, gesteund op
de uitgebreide filologie en essayistiek, met afstand van willekeurige fantasie, en
bewust wetenschappelijk geconcentreerd op door bronnen gefundeerde materialia.
En dit perfect-objectieve portret zowel van een man en een auteur als van een hele
periode is dan ook verrijking en winst. Elk kapittel vangt aan met een uitgebreid
informatief tijdsbeeld en daaruit ontwikkelt zich de levenslijn van Goethe langs
karakter en aanleg, toewijding en problematiek. Zonder heiligehuisjes te verbranden,
ruimt S. bovendien betwistbare voorstellingen van voorgangers en collega's op en
bereikt zo ook een prettige discussie waar harde argumentering en gezagvolle humor
de banale goedgelovigheid en de lichtzinnige suggestie definitief kunnen uitschakelen.
C. Tindemans

Rilla, Paul, Essays. Kritische Beiträge zur Literatur. - Henschelverlag,
Berlin (-Ost), 1955, 490 pp., D.M. 10.50.
Deze literairhistorische opstellen van de marxistische criticus (1896-1954) handelen
alle over de huidige situatie van historische auteurs in Duitsland (van Les-
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sing, Goethe, Büchner en Heine tot Seghers, Becher, Brecht en A. Zweig) en
daarbuiten (Balzac, Shakespeare, Poesjkin). Deze dialectische analyses blijven
beheerst in de polemische bespiegelingen maar worden agressief-ongereserveerd
wanneer met een averechtse opinie wordt afgerekend. De socialiserende bedoeling
is nergens afwezig maar de ideële en artistieke verdraagzaamheid blijft fris en
waardevol. Zo schakelt S. zich in bij de laatste vertegenwoordigers van de
vooropgezet-interpretatieve literatuurgeschiedenis waarin resultaat niet primeert op
programma.
C. Tindemans

Toneel
Rowse, A.L., William Shakespeare. A Biography. - Macmillan, London,
1963, 485 pp., 45 sh.
Lawlor, John, The Tragic Sense in Shakespeare. - Chatto and Windus,
London, 1960, 186 pp., 18 sh.
Het wordt stilaan wat moeilijk, een Shakespeareleven samen te stellen dat nog nieuwe
aspecten kan meedelen. Bovendien schrijft Rowse niet in de eerste plaats als
literairhistoricus, maar als historicus zonder meer. Hij weet zeer boeiend te vertellen
over tijd en mens, mode en geest, maar waar hij zich laat verleiden tot persoonlijke
bespiegelingen over de nog talloze duistere punten in de Shakespearestudie, negeert
hij elders uitvoerig uiteengezette standpunten. Voor de niet-gespecialiseerde
Shakespearelezer biedt zijn boek niettemin een schat van informatie. Het ontzettend
knappe boek van Lawlor daarentegen veronderstelt bij de lezer niet alleen voorkennis
van het object maar bovendien nog vertrouwdheid met de stellingen van andere
deskundigen over Shakespeare's conceptie van de tragedie. S. ziet Shakespeare's
tragische opvatting gerealiseerd in antithetische polenparen: tussen schijn en zijn
(Henry IV, V), toeval en opzet (Romeo and Julia, Othello), de mens als handelend
en als lijdend wezen (Hamlet), natuur en bovennatuur (Macbeth), meevoelen en
gerechtigheid (King Lear). Precies in dat moeizame evenwicht tussen deze tendensen
dat het leven utimaakt en dat een voortdurende inzet van zijn figuren in hun essentiële
menselijkheid vereist, ziet S. de uiteindelijke natuur en waarde van Shakespeare's
tragediën: de mensheid door de mens zelf bedreigd.
C. Tindemans

Beckmann, Heinz, Nach dem Spiel. Theaterkritiken. - Langen-Müller
Verlag, München, 1963. 400 pp., DM. 11.80.
Op zijn beurt volgt de theatercriticus van de ‘Rheinische Merkur’ het voorbeeld van
zijn collega's en biedt hij zijn verzamelde besprekingen 1950-62 aan. Bewust heeft
hij deze selectie echter beperkt tot de dramatiek uit de 20e eeuw, met nauwelijks een
restje van de 19e. S. beoordeelt het theater allereerst vanuit zijn ethische inhoud,
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blijft eclectisch inzake opvoeringsstijl, maar zoekt natuurlijk naar eenheid tussen
hoe en wat. Niet aan het woordspelletje of de boutade wordt energie besteed, maar
aan de analyse van de essentiële verhoudingen tussen tekst en beeld, al lijkt zijn wel
stelselmatige afwijzing van het vormexperiment toch samen te hangen met een
stilistisch apriorisme. De recensies worden programmatisch ingelijst met vier degelijke
essays (over Beckett en de consequenties, de taak van het theater, de betekenis als
‘moralische Anstalt’ nu, en de inhoud van het religieuze toneel in onze tijd).
C. Tindemans

Michelsen, Hans Günter, Stienz - Lappschiess, 155 pp.; Grass, Günter,
Hochwasser, 90 pp. - Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1963, DM. 3.
Twee voorbeelden van die onvertelbare dramatiek die naar Franse voorbeelden nu
ook in Duitsland druk gepleegd wordt. Michelsen, nog debutant, presenteert parabels
over de menselijke opsluiting in vooroordeel en traditie met nadrukkelijke symbolen,
en een volkomen aliteraire dialoog, maar met heel veel zin voor sfeer, bedreiging en
noodlot. Grass lijkt meer schik te hebben in burleske situaties, met schijnbare logica
die tenslotte toch ijl blijft, met speelse metaforen die incidentele interesse krijgen,
vooral met veel opzettelijkheid die wonder genoeg wel dramatische dichtheid bereikt.
C Tindemans

Schuh, Oskar Fritz / Willnauer, Franz, Bühne als geistiger Raum. - Carl
Schünemann Verlag, Bremen, 1963, 154 pp., DM. 32.
De reeks regisseursportretten van deze uitgeverij wordt voortgezet met een
voorbeeldige voorstelling van O.F. Schuh. Schuh zelf zet zijn lang niet malse opinie
uiteen over de huidige toestand van het Duitse theater waarin hij behalve artistieke
cohesie vooral een echt centrum mist. De criticus Willnauer ontlokt hem
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dan in een grondig gesprek antwoorden en suggesties op deze situatie. Schuh wenst
een inhoudstheater waarin techniek en uitrusting hulpmiddelen blijven, een
parabeldramatiek waar de religieuze basis duidelijk blijft (wat de innerlijke
vernieuwing van elk regisseur voor elke nieuwe opdracht impliceert), een theater dat
geen decoratief spel is maar menselijk bezit, voorwaarden die hij bij o.m. Strindberg,
Pirandello en O'Neill aantreft. Ook zijn nieuwe conceptie van de operaregie wordt
uitvoerig aangepakt. Naast een lijvige bibliografie bevat dit werk ook een
foto-afdeling, die meer is dan illustratie en essentieel argument uitmaakt bij zijn
theoretische stellingen.
C. Tindemans

Melchinger, Siegfried, Drama zwischen Shaw und Brecht. - Carl
Schünemann Verlag, Bremen, 1963, 507 pp., DM. 19.80.
De nu al stevig-klassieke Melchinger is aan zijn 5e druk toe en dat houdt in dat deze
leidraad door het hedendaagse toneel zo up to date is gemaakt als maar mogelijk is.
Na korte bezinningen over vorm en stijl, thematiek en perspectief (verrassend in
formulering, altijd persoonlijk in engagement) volgen een dramaturgische tabel,
waarin de belangrijkste modernen geconfronteerd worden met hun dramatische
conceptie, en ten slotte een verklarende opsomming van toneeltermen. Het
bibliografische gedeelte, dat het grootste deel van het dikke boek vult, bevat wat de
Belgen en Nederlanders betreft, heel wat fouten. B.v. geen sterfdatum voor H. Bouber
en A. Defresne; verkeerde titels bij T. Brulin, H. Heyermans, J. van Schaik-Willing
en H. Teirlinck; Max Croiset wordt een Vlaming genoemd; en waarom krijgt Theun
de Vries wel een plaatsje en Jef Van Hoeck b.v. niet?
C. Tindemans

Riess, Curt, ‘Sein oder Nichtsein’. Roman eines Theaters. - Verlag der
Arche, Zürich, 1963, 376 pp., Zw. Fr. 19.80.
Toen in 1933 een massa Duitse acteurs naar het buitenland uitweken, kwamen velen
onder hen in het Zürcher Schauspielhaus terecht. Totdantoe een schouwburg zonder
veel persoonlijkheid, vormde deze troep weldra het meest homogene ensemble dat
in de Duitse theatergeschiedenis ooit voordien was opgetreden. Zonder vervalsende
charge of vermooiend pathos vertelt Riess over mensen en feiten en zijn nuchter
verhaal groeit uit tot een epos over een nauwelijks verleden tijd, toevallig over
kunstenaars en theater, maar eigenlijk vooral over de mens contra zijn tijdgenoot.
Dat deze schouwburg in de verdere ontwikkeling na 1945, met M. Frisch en F.
Dürrenmatt, een grote rol is blijven spelen tot vandaag toe, is dan maar een welkom
nevenverschijnsel.
C. Tindemans
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Muensterer, Hans Otto, Brecht. Erinnerungen und Gespräche. - Verlag
der Arche, Zürich, 1963, 191 pp., Zw. Fr. 11.80.
Brechts Ausburgse schoolvriend babbelt gezellig, een enkele keer ook wel eens
beschermend, over leven en sfeer tijdens de adolescentenjaren (1917-22) van een
jonge nihilist in een klein stadje met industriële welgedaanheid. Terloops grabbelt
S. in zijn dagboek, corrigeert data van Brechts jeugdgedichten, vernietigt een aantal
vooroordelen (over zijn ouders, vooral over zijn lectuur) en betoogt met klem dat
Brecht al vroeg met ‘Baal’ bezig was (terwijl het verhaaltje loopt dat hij het ding in
drie nachten neerschreef). Een document waarmee de Brechtologie voortaan rekening
moet houden.
C. Tindemans

Spectaculum. Texte moderner Hörspiele. Suhrkamp Verlag, Frankfurt,
1963, 437 pp., DM. 17.80.
Met 20 internationale hoorspelen wil de samensteller K.M. Michel een stelling
bewijzen. Hij is van oordeel dat de jongste verdedigers van het hoorspel al te
gemakkelijk aanvaarden dat een radiotekst wordt geredigeerd op basis van
technologische principes en mogelijkheden, terwijl hij integendeel meent dat het
hoorspel een autonoom literair genre uitmaakt waaraan het microfoonmedium alleen
een versterkt, reëler, volmaakter kader toevoegt maar waarvan het de essentie als
samenspel niet bepaalt. Op de representativiteit van zijn selectie valt niet veel aan te
merken, omdat het Duitstalige overwicht inderdaad door aantal en kwaliteit wordt
verantwoord (A. Andersch, I. Bachmann, B. Brecht, F. Dürrenmatt, G. Eich, M.
Frisch, W. Hildesheimer, M. Walser en P. Weiss). De andere vertegenwoordigers
zijn de Angelsaksers G. Compton, A. MacLeisch en H. Pinter, de Franstaligen S.
Beckett, A. Camus, R. Pinget en K. Yacine, plus de Zweed S. Dagerman, de Japanner
I. Haruke, de Pool Z. Herbert en de Zuidslaaf R. Konstantinovic.
C. Tindemans
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Hörspieljahrbuch I, 1961, 191 pp., DM. 6.50; Hörspiele 2. 1962, 263 pp.,
DM. 8; Das bild das deine sprache spricht. Fernsehspiele, 1962, 447 pp.,
DM. 9. - Henschelverlag, Berlin (-Ost).
Ook in hun hoorspelproduktie zijn de Oostduitse auteurs er allereerst op bedacht die
motieven en thema's aan te pakken die de richtlijnen der politieke programmering
ondersteunen, en naar die functie zijn alle technische elementen ontworpen.
Landbouweconomische conflictjes, oorlogsherinneringen en anti-westerse prikjes
worden echter in hoogst efficiënte taferelen met scherpe oversnijdingen en rake
dialogering uitgedrukt; vooral Manfred Bieler is merkwaardig knap en vaardig en
hij bereikt meteen ook een flinke artistieke expressiviteit. Gezien de grotere
popularisering die tv-spelen moeten bewerken, zijn de motieven daar beterkoop,
zelfs trivialer, vooral meer ontspannend. Onder de auteurs is alleen Gerhard Bengsch
overtuigend.
C. Tindemans

Strindberg, August, Briefe an seine Tochter Kerstin. - Claassen Verlag,
Hamburg, 1963, 148 pp., D.M. 14.80.
In schools en dus vaak foutief Duits schreef S. van 1895 tot 1901 aan zijn dochtertje,
dat na het stranden van zijn huwelijk met Frida Uhl aan de grootmoeder in Oostenrijk
was toevertrouwd. Stuk voor stuk documenten van de grote eenzaamheid van de
auteur, klinken ook echo's door van zijn ontgoochelingen en dromen, verbittering
en bange verwachting. Tragischer dan vele van zijn stukken. Als zuiver biografische
stof niet zo dankbaar.
C. Tindemans

Varia
Duynstee, Prof. Mr. W.J.A.J., C.ss.R., Verspreide opstellen. - J.J. Romen
& Zonen, Roermond - Maaseik, 1963, 207 pp., f 12,50.
Naar aanleiding van het gouden priesterfeest van Pater Duynstee hebben enkele van
zijn vrienden het initiatief genomen om in overleg met de jubilaris een feestbundel
samen te stellen uit zijn geschriften, die, in verschillende tijdschriften gepubliceerd,
voor velen niet gemakkelijk toegankelijk waren. Nieuw is het opstel ‘De betekenis
van de neuroseleer voor de ascese’ (180-190), een lezing in 1962 voor besloten kring
gehouden naar aanleiding van het boek van Dr. Terruwe over de frustratieneurose.
De bundel zal voor Pater Duynstee een waarachtige feestgave zijn, voor vele anderen
een waardevol bezit. De uitgave werd door Romen & Zn. uitstekend verzorgd.
J Kijm
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Strasser, Prof. Dr. S., Opvoedingswetenschap en opvoedingswijsheid.
(Serie Nijmeegse bijdragen tot de opvoedkunde en haar grensgebieden.
No. 1). - Malmberg, 's-Hertogenbosch, 1963, 117 pp., f 7,50.
Inleiding op een reeks bijdragen van het Pedagogisch Instituut van de Kath.
Universiteit. De auteur heeft in dit boekje gedachten ontwikkeld, die hij bedoelde
als fundament voor een theoretisch verantwoorde opvoedingsleer. Bij zijn
beschouwingen is hij vooral uitgegaan van hetgeen Th. Litt stelde in ‘Führen oder
Wachsenlassen’ en van gedachten door W. Flitner uitgewerkt in zijn ‘Allgemeine
Pädagogik’. Deze uiterst zorgvuldig opgebouwde uiteenzettingen, verrijkt met een
nauwkeurige omschrijving van de fenomenologische methode, zijn inderdaad
fundamenteel en geladen met beloften voor een verdere uitwerking, waarvan men
echter mag hopen, dat een meer toegankelijke vormgeving gevonden zal worden.
J. Kijm

Shattuck, Roger, Die Belle Epoque. Kultur und Gesellschaft in Frankreich.
1885-1918. - Piper Verlag, München, 1963, 382 pp., DM. 12.80.
In tegenstelling tot de traditionele opvatting die de 19e eeuw laat doorlopen tot de
1e wereldoorlog, ziet S. de 20e eeuw al in 1885 (dood van V. Hugo) beginnen. Na
een kapittel vol anecdotes en data, haalt hij uit de overvloed van feiten en bewegingen
vier modelfiguren naar voren, die hij biografisch situeert en cultuurhistorisch
analyseert: de schilder H. Rousseau (1844-1910), de componist E. Satie (1866-1925),
de toneelschrijver A. Jarry (1873-1907) en de dichter G. Apollinaire (1880-1918).
Geen van hen past in het conventioneel-romantische beeld van deze periode. S.
beschrijft hun ontstellende naïveteit en hun antisociale humor, hun realiteitsvreemde
dromen en bewuste mystificaties als creaties van een opzettelijk individualisme en
hij kent hun een nogal mythische betekenis toe omdat ze durfden te zijn wat ze
inderdaad ook wensten te zijn. Een met gloed en inzicht verdedigde visie op wat ook
thans nog als al te nonconformistisch voorkomt.
C. Tindemans
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Elston, D.R., Israel. The Making of a Nation. Oxford University Press,
London, 1963, VIII, 159 pp. (met 2 kaarten), published for the Anglo-Israel
Association, 21 s.
Dit kleine boek geeft een heldere uiteenzetting van de tegenwoordige toestand van
de staat Israël, zijn geografische omstandigheden, de bevolking, de staatsinstelling,
opvoeding, gezondheidszorg, economie en culturele en sociale verhoudingen. Op al
deze punten is de tekst duidelijk, vol van bijzonderheden zonder te veel in details te
treden en in grote mate objectief. Misschien zou in enkele hoofdstukken een wat
kritischer oordeel op zijn plaats geweest zijn, want Israël heeft nog heel wat meer
moeilijkheden te overwinnen dan die van grote bevolkingsdruk op een klein, ten dele
nog bewoonbaar te maken grondgebied, van onveiligheid aan de grenzen en
voortdurende bedreiging door de Arabische buurstaten. Een van deze moeilijkheden
is die van de assimilatie van Joodse mensen uit allerlei milieus, taal- en
beschavingsgebieden. Een andere is die van de overwinning der tegenstelling tussen
de ‘sabra’, de inheems-geborenen, en de laatkomers. Deze punten worden wel
aangeraakt, maar slechts summier beschreven. Alle kwesties van godsdienst en
godsdienstige interpretatie, bv van de Joodse Wet in traditionele zin, zijn
samengebracht op negen bladzijden, onder de titels ‘social customs’ en ‘personal
status’. Dit is wel een handige methode om zekere moeilijkheden te ontwijken, maar
niet erg bevredigend voor de lezer. De Joodse traditie, wel te onderscheiden van de
Joodse godsdienst, speelt immers een grote rol in het denken van de bouwers van de
staat Israël. Ben Gurion zelf is, naar men zegt, geen godsdienstig man, maar des te
sterker hecht hij aan het handhaven van de kennis van Israëls verleden als nationale
traditie. Deze punten hadden beter uitgewerkt kunnen worden. Van het eerste
hoofdstuk kan echter niet zoveel goeds gezegd worden als van de latere. Dit eerste
hoofdstuk behandelt de geschiedenis van het Joodse volk en de wording van de
nieuwe staat. De gegevens moeten in enkele bladzijden behandeld worden, hetgeen
enige vertekening van het beeld onvermijdelijk maakt. Maar daarom behoeft men
nog niet te spreken van het ‘ghetto’ van Amsterdam, wanneer men de Joodse buurt
bedoelt. En zoals het hier staat (bldz. 7): ‘A similar emancipation of French Jews
was officially declared in 1790, and led to the opening of the ghetto gates of Holland,
Germany and Italy’, is de bewering flagrant onjuist, voor alle drie landen. Ook de
voorstelling van zaken rondom de Balfour-declaration van 1917, de Britse
onderhandelingen met en beloften aan de Arabische leiders, en alles wat daarop
volgde, is onmiskenbaar eenzijdig. Eén punt stelt Elston echter terecht in het licht:
de twee beloften die in de Balfour-declaration waren gedaan - van de ene kant de
vestiging van een nationaal tehuis voor Joden in Palestina, en van de andere kant de
belofte dat hierdoor niets gedaan zou worden dat inbreuk zou maken op de burgerlijke
rechten van bestaande niet-Joodse gemeenschappen in hetzelfde land - waren volstrekt
onverenigbaar en moesten tot een botsing leiden. Het was een klassiek voorbeeld
van oorlogsdiplomatie waarbij de activiteiten van twee verschillende ministeries in
Londen niet waren gecoördineerd en waarbij de Britse regering zich op onvoorzichtige
wijze liet leiden door verwachtingen van onmiddellijk voordeel in de oorlogvoering
tegen Turkije. Als geheel is het boek van Elston wel een goede inleiding tot de kennis
van de nieuwe staat Israël en tot begrip van deze merkwaardige en merkwaardig
succesvolle poging uit vele elementen één nieuwe volksgemeenschap te bouwen.
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B.H.M. Vlekke

Macke, Wilhelm, Quanten und Relativität. - Akademische
Verlagsgesellschaft Geest & Portig K.-G., Leipzig 1963, 230 pp., DM. 21.-.
Dit boek vormt het zesde en laatste deel van een door Prof. Macke geschreven
leerboek der theoretische physica. Het is, evenals de andere delen van dit werk, niet
alleen maar een naslagwerk, maar het heeft ook ten volle de kwaliteiten van een goed
en overzichtelijk leerboek. Bij de bespreking van verschillende andere delen werd
dit reeds opgemerkt, maar nu het werk in zijn geheel voor ons ligt, dienen de
didactische verdiensten van het boek nog eens bizonder gereleveerd te worden. Dit
leerboek vormt een indrukwekkende prestatie. De inhoud van dit deel wordt gevormd
door een behandeling van de theorie van Dirac over de relativistische beweging van
het elektron (met een kort woord over de theorie van N Dirac-deeltjes) en van de
quanten-elektrodynamica (wisselwerking van elektronen en fotonen). Bij dit laatste
onderdeel wordt veel gebruik gemaakt van z.g. ‘graphs’, hetgeen de verstaanbaarheid
van deze moeilijke materie in
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hoge mate ten goede komt. Aan het eind volgt een kort hoofdstuk over de quantisering
van relativistische velden.
P. van Breemen

Walsum, Mr. G.E. van, Het Televisievraagstuk in ruimer verband. - Van
Gorcum, Assen, 1963, 51 pp., f 2,50.
Rotterdams burgemeester ziet zich genoopt zijn van het officiële PvdA-standpunt
afwijkende mening inzake de commerciële televisie te rechtvaardigen. Het
zwaartepunt ligt in het laatste hoofdstuk, waarin hij de kwestie plaatst in het politieke
aspect. Hier pleit schr. voor optreden tegen splinterpartijen in de Staten-Generaal en
bespreekt hij de laatste kabinetstformatie. Schr. pleit voor een krachtige
PvdA-oppositie, die er op moet zijn gericht deze regering tot aftreden te dwingen
om daarna te komen tot samenwerking tussen PvdA en gelijkgezinde kringen in de
KVP. Hij pleit voor actie om de eigen gelederen te versterken en ziet in een minder
aan de VARA gebonden houding t.a.v. het tv-vraagstuk een geschikt middel hiertoe.
In elk geval een interessante brochure.
J. Oomes

Domenach, J.M., Politieke Propaganda. - C. de Boer, Hilversum / De
Branding, Antwerpen, 1963, 109 pp., 75 Fr.
In dit vulgariserende boekje (vertaald uit de ‘Que Sais-je?’-reeks) heeft de uitgever
van ‘Esprit’ een gedegen kennis van allerlei politieke propagandastijlen verwerkt.
Hij analyseert hoofdzakelijk de methoden die door het nazisme en het communisme
werden aangewend. Tot besluit bespreekt hij zeer bondig de politieke propaganda
in een democratisch stelsel. Hij zegt: ‘Het is noodzakelijk dat het volk bij de opbouw
van zijn toekomst wordt betrokken.’ Politieke propaganda in democratieën zou naar
zijn mening daarop gericht moeten zijn.
E. Van Loock

Fletcher, B., De kunst van het onderwijzen. (Serie Mens en Medemens).
- Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1963, 160 pp., f 3,90.
De oorspronkelijke titel van dit boekje is: ‘A philosophy for the teacher’. Die titel
geeft beter dan de nederlandse de inhoud van dit boek aan. Het bevat beschouwingen
over vrijwel alle aspecten van onze cultuur, met de bedoeling een achtergrond te
bieden voor het onderwijs, vooral voor middelbaar onderwijs. De brede opzet heeft
haast onvermijdelijk tot oppervlakkigheid geleid, maar toch bevat dit boek
waardevolle gedachten juist omdat de auteur zich heeft weten te beveiligen tegen
eenzijdigheid.
J. Kijm
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‘De Keerkring’, 6e map met tien litho's - Uitgave ‘De Keerkring’,
vereniging van beeldende kunstenaars, 1963.
Even gedifferentieerd als de leden zijn, is ook de map met litho's, die ‘De Keerkring’
uitgeeft bij de jaarlijkse tentoonstelling van de werken der leden. Men treft in deze
map figuratief werk aan van Defesche, Dukkers, Van Gulik, Grote, Kater, Metzger,
Van der Mey, Reneman en Steyn, en naar het non-figuratieve neigende werk van
Ten Hoedt en Dick Zwier. Er is boeiend en knap tekenwerk bij; niet alles is even
sterk, maar het geheel kan toch als een aantrekkelijk visitekaartje dienen, waardoor
voor deze vereniging ongetwijfeld een welverdiende sympathie wordt aangekweekt.
C. de Groot

Caraman, Philip, Saint Angela. The life of Angela Merici Foundress of
the Ursulines (1474-1540). - Longmans, London, 1963, 188 pp., (Illustr.)
30 sh.
In dit onderhoudend geschreven boek heeft de auteur het vrij schaarse materiaal over
het leven van de H. Angela bijeengebracht, en daarbij bizondere zorg besteed aan
alle omstandigheden van tijd, plaats, situatie enz., die dit materiaal in het juiste licht
plaatsen. De vraag is gewettigd of de juiste verhouding tussen de direkte gegevens
omtrent het leven van de heilige en de historische data die betrekking hebben op het
politieke en religieuze klimaat van het Italië in de eerste helft van de zestiende eeuw,
niet wat in het nauw is geraakt.
W. Peters

Holthaus, H., Wie man durchs Leben kommt. - J. Knecht, Frankfurt/M.,
1963, 204 pp., geb. DM. 9,80.
Men kan in de boeken van Holthaus, van jaar tot jaar, de ontwikkeling volgen van
de levenswijze van de doorsnee-burger in de Duitse Bundesrepublik: de
‘ver-amerikanisering’ van de jeugd, de ‘Angeberei’ in al haar vormen, de
minderwaardige positie van de klant, die weleer koning, nu smekeling is geworden,
die weken of maanden moet aandringen om een werk uitgevoerd te zien. Zoals in
vorige boeken van de auteur, is ook hier de humor zonder bitterheid, al zal de
verstandige lezer er meer dan eens een vriendelijke en tegelijk dringende uitnodiging
in vinden tot bezinning en kritische herwaardering van sommige normen en
gewoonten. Een gezonde, verkwikkelijke lectuur!
H. Jans
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Kunst aller tijden. Onder hoofdredactie van Prof. Dr. V. Denis en Tj. E.
de Vries. Dl. II. - Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1963, 328 pp., f 40, - per
deel.
Nu deze uitgave met het verschijnen van het tweede deel compleet is, kan men
constateren, dat het inderdaad een overzicht betreft der beeldende kunsten in
samenhang met de culturele achtergrond. De rijkdom aan reproducties maakt het
mogelijk om in de geest van een tijdperk of een cultuur door te dringen. Bij zo'n
geweldige opzet kan men uiteraard schematiseringen niet vermijden, maar men wordt
‘op weg gezet’. Een uitzondering hierop maakt m.i. wat er over filmkunst gezegd
wordt. Dit is te weinig en laat het eigen karakter ervan niet uitkomen. Waarschijnlijk
zou overigens niemand het gemist hebben, indien deze vorm van ‘beeldende’ kunst
buiten beschouwing gelaten was. Dit neemt niet weg, dat dit tweedelig kunstwerk
een rijk bezit is en in iedere huisbibliotheek een plaats verdient te krijgen.
G.A.

Onimus, Jean, Lettres à mes fils. - Desclée de Brouwer, Brugge, 1963, 124
pp., F. 60.
De bekende franse criticus, die nog onlangs in zijn Face au monde actuel een scherpe
analyse gaf van het huidige levensgevoel zoals het in de literatuur tot uiting komt,
schrijft aan zijn beide zonen brieven over traditie, liefde, geloof, kwaad, toekomst
en de deugden voor deze tijd. Alles rustig, mannelijk, niet slechts lucied, maar door
liefde en wijsheid verhelderd; het blijft niet staan bij oppervlakkige symptomen,
maar gaat met trefzekere hand naar het wezenlijke en raakt het eerbiedig en
bevrijdend. Een haast klassiek werkje, geheel in de trant van de grote franse traditie.
Wat aan de jongere generatie wellicht het meest ontbreekt, zijn vaders die zulke taal
voeren tot hun kinderen en die zo het man-zijn aan hun zonen voorleven.
L. Monden

Pockets
Aula-serie.
Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen.
PALMER, Leonard R., De Aegeïsche wereld volgens het oudste griekse schrift;
vertaald door K.J.A. Janson. - De schrijver heeft dit boek - in het engels Mycenaeans
and Minoans getiteld - bestemd voor de ‘general reader’, voor een lezerskring van
‘non-specialists’. De vertaler gaat een forse stap verder en offreert zijn nederlandse
boek aan de ‘gemiddelde lezer’ en aan een publiek van ‘ondeskundigen’. Ik vrees
toch, dat de kring van lezers die deze gedetailleerde studie werkelijk kunnen
doorwerken en appreciëren, zelfs nog kleiner zal zijn dan die waar het engelse
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origineel op gemikt heeft. Het is echt een boek voor ingewijden. Zij zullen met
belangstelling kennis nemen van Palmers nieuwe conclusies en hypothesen, en in
ieder geval tot nadenken gestemd worden door de met zachtzinnige tact geoefende
kritiek op de meningen en de gedragingen van Sir Arthur Evans, gedurende een halve
eeuw een zo onaantastbare autoriteit op het gebied waar dit boek over handelt. Hetgeen
hier gezegd en verteld wordt is bijzonder leerzaam, eigenlijk voor iedereen die op
de een of andere wijze met de een of andere wetenschap te doen heeft... De vertaling
is matig en de lezer moet nog wel eens iets corrigeren. Iemand die zich met de
bewerking van een dergelijk boek belast, mag bijvoorbeeld wel zoveel van de Odyssee
gelezen hebben, dat hij Odysseus' ‘wondervolle’ wijn niet aan een meervoud van
Cyclopen tot verderf laat worden (p. 96), maar dit ongeluk tot de ene ‘Cyclops’
Polyphemus beperkt.
G. Wijdeveld
EMERY, W.B., Het oudste Egypte. - Emery beschrijft wat Egypte plm. 2700 v.
Christus reeds had bereikt op alle gebieden van de beschaving.
Cl. Beukers
MILLS, C. Wright, De sociologische visie (Vertaling van The Sociological
Imagination, door L.M. Vercruijsse-Dopheide).
- De portée van de problemen die in dit werkje behandeld worden, zal gemakkelijk
ontgaan aan hen die zich nauwelijks of niet met sociologie bezighouden. Daarvoor
gaat het hier te zeer over de problematiek van de sociologen-wereld zelf. Het zou
echter te wensen zijn dat ieder die de sociologie beoefent of haar als vak bestudeert,
met de door Mills ontwikkelde gedachten kennis maakt. De cruciale vraag van de
sociologie: hoe zij tegelijk echte wetenschap kan zijn en de mens een richtlijn voor
sociaal-verantwoorde actie kan geven, wordt hier scherpzinnig en toch bijzonder
duidelijk behandeld. Mills onderwerpt zowel de school der pure theoretici als die
der verstokte empiristen aan een scherpe kritiek. Hij poogt de beide elementen van
de kennis der sociale werkelijkheid: de
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theorie en het onderzoek der feiten, samen te brengen, zodat het de socioloog mogelijk
wordt inzicht in de zich ontwikkelende sociale wereld te verschaffen. In tal van
opzichten komt hij tot een vruchtbare synthese. Hier of daar echter voert zijn weg
op vals spoor, zoals waar hij (pp. 176-177) het bestaan van een ‘menselijke natuur’
ontkent, omdat hij meent dat met het aannemen daarvan de geschiedenis van de mens
buiten het gezichtsveld van de socioloog wordt gesloten. Omdat hij niet ziet dat die
menselijke natuur zelf geschiedenis is, dreigt hij de basis voor de opbouw van een
sociale wetenschap te verwerpen.
H. Hoefnagels
HARTOG, Prof. Dr. C. den, Nieuwe voedingsleer. - Schr. is zeer bekend op het
gebied der voedingsleer en publiceert veel, o.a. in ‘Voeding’. Het boek is aan te
bevelen voor iedereen die met voeding te maken heeft zoals diëtisten, leerkrachten
voedingsleer, maar ook b.v. koks van grote instellingen en iedere geïnteresseerde
leek op dit gebied, alhoewel men iets van voedingsleer moet afweten en een
behoorlijke ontwikkeling moet hebben. De theoretische kennis van de voedingsleer
is de praktische toepassing nog ver vooruit. Schr. behandelt zeer grondig de moderne
voedingsleer in allerlei vormen: o.a. welstand, voeding en kindergroei, gedragspatroon
ten aanzien van de voeding, toevoeging van vreemde stoffen aan voedingsmiddelen;
verder zeer uitgebreid de onmisbare voedingsbestanddelen, voedingsmiddelen en
hun plaats in de verschillende levensfasen van de mens en in het laatste hoofdstuk
voedingsmaatregelen en adressen, alsook allerlei sociale instellingen in Nederland
en daarbuiten, die met voeding en eetgewoonten te maken hebben. Dit boekje kan
er toe bijdragen, dat de eetgewoonten beter worden en daardoor de gezondheid.
W. Tervoort

Prisma-boeken. - Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen.
SOULE, G., Economie voor de leek. - Dit boekje is terecht in de Prisma-reeks
uitgegeven, omdat het inderdaad veel populairder en gemakkelijker is dan de boeken
over hetzelfde onderwerp uitgegeven in de Aula-reeks.
WINDEN, P.A.A. van, Engels vademecum voor wetenschap en techniek. - Dit is
een bizonder nuttige handleiding, vooral nu de positieve wetenschappen en de techniek
zoveel engelse publikaties kennen. Schr. heeft een fijne neus voor die uitdrukkingen
waar onervaren nederlanders vaak fouten mee maken. Handig en praktisch.
BUSSEL, W. van, Prisma-bandrecorderboek. - Een bandrecorder is niet slechts
een instrument waarmee je een conférence van Wim Kan later nog eens kunt
beluisteren of een stuk muziek dat je mooi vond. Schr. behandelt de vele
mogelijkheden die het goed gebruik van een bandrecorder heeft.
BATSTRA, K., Prisma-puzzels 9. Letter- en woordpuzzels. - Een uitstekend boekje
voor trein of wachtkamer of in de portiersloge, van waaruit Schr. ze de wereld in
stuurt.
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MORGAN, Charles, Via Lissabon. - Een ontsnappingsroute uit de Tweede
Wereldoorlog vormt de achtergrond van deze geschiedenis.
EDLMANN, E.G., Memoires van een spion. - Dit soort verhalen, gesterkt door de
aanbeveling dat ze alle werkelijk gebeurd zijn, opgetekend door een lid van de Britse
Intelligence Service, zijn nog steeds welkom bij een groot publiek.
Tenslotte nog twee goede bekenden, die geen nadere aanbeveling behoeven voor
hun aanhangers:
WODEHOUSE, P.G., Aan Venus ontvloden, en
QUEEN, Ellery, Het mysterie van de hoge hoeden.
LUTTER H., De slag om Monte Cassino. - Een geromantiseerd verhaal over de
strijd die om Monte Cassino gevoerd is. Spannend verteld wat de lotgevallen van
Jan Soldaat betreft, maar geen behandeling van wat zich aan meningsverschillen en
ruzies aan de top heeft afgespeeld.
BRICKHILL, Paul, En toch de lucht in. - De ondertitel, ‘het heldenleven van Douglas
Bader’, is voldoende om dit boekje in ieders handen te wensen. De wilskracht en het
enthousiasme van deze onverwoestbare invalide worden verteld door iemand die
zijn sporen op het gebied van oorlogsverhalen wel verdiend heeft.
OWEN, David Lloyd, De woestijnpatrouille. - De belevenissen van een officier
die, niet tevreden met een plaats
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aan een cadettenschool in Caïro, overging naar de bekende Long Range Desert Group.
De geheel eigen wijze van oorlogvoering wordt hier spannend in beschreven.
WALSH, Thomas, Het oog van de naald. - Het gewetensconflict van een kapelaan
wiens schoonzus vermoord wordt, en die weet dat het tussen haar en haar man al
lang niet goed ging.
ORTIGAO, Ramalho, Holland 1883. - Wie nog eens genoegelijk wenst te glimlachen
om een voorbije tijd, nog wel gezien door een zuidelijke buitenlander die veel dingen
niet begrijpt, kan in dit boekje terecht.
ROCHE, Mazo de la, Het schaakspel op Jalna. - De zeer uitgesponnen
familiegeschiedenis der Whiteoaks wordt in dit deel beroerd door een merkwaardig
testament.
LINDEIJER, A.G.F., Prisma belastinggids 1964. - Behalve de gewone adviezen
en wenken voor de belastingplichtige, heeft de auteur, inspecteur van 's Rijks
belastingen, ook de premieheffing AOW, AWW en AKW behandeld. De tarieftabellen
der Inkomstenbelasting zijn uitgebreid en schr. behandelt ook de belastingbedragen
voor inkomens boven de f 35.000,-.
R.S.
KIERKEGAARD, Sören Aabye, Over de vertwijfeling. De ziekte tot de dood
(ingeleid, vertaald en geannoteerd door H.A. van Munster en A.P. Klaver). - Voor
een breder publiek zal een publikatie als deze onleesbaar zijn, maar bij iedere
vakfilosoof is dit belangrijke werk van de grote Deense denker, n.b. in pocketuitgave,
zeer welkom, ook al om de kundige aantekeningen. Het is karakteristiek voor
Kierkegaards zonde-opvatting en voor heel zijn verdere gedachtengang, voor zijn
kritiek ook op Socrates en Hegel.
P. den Ottolander

Elsevier-pockets.
Elsevier, Amsterdam/Brussel.
Berenson, Bernhard, Grote schilders van de renaissance in Italië. - 1963,
191 pp., geïllustr., f 2,90.
De waarde van dit boek ligt hierin, dat een groot kunsthistoricus over een vermaard
en grondig bestudeerd gebied van de kunstgeschiedenis nieuwe dingen zegt en
verrassende uitzichten opent. In een viertal essays bespreekt Berenson de Venetiaanse,
Florentijnse, midden-Italiaanse en noord-Italiaanse schilders. De schrijver heeft jaren
lang in Italië gewoond, waardoor hij ten volle vertrouwd is geworden met de rijke
kunst van dit land. Dit boek is bijzonder mooi; mede door de vele en goede illustraties
geeft het een uitstekend inzicht in een boeiend onderdeel van de Italiaanse cultuur.
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Korevaar-Hesseling, Elisabeth H., De wereld van het romaans. - 1963,
192 pp., geïll., f 2,90.
Mevr. Korevaar-Hesseling heeft reeds belangrijke publikaties op het gebied van de
kunstgeschiedenis op haar naam staan. Men kan ook dit bescheiden maar mooie
boekje tot een dergelijke publikatie rekenen. In korte, pittige hoofdstukjes beschrijft
zij vooral de beeldende kunst uit de romaanse periode. De bouwkunst uit diezelfde
tijd komt minder ter sprake. Wat zich bijzonder aan ons opdringt, is wel de
constatering dat deze romaanse wereld buitengewoon rijk is aan schoonheid en in
haar anti-naturalisme de moderne mens zeer aanspreekt. Hiertoe draagt ook het
interessante verhaal bij dat mevr. Korevaar-Hesseling ons biedt, geïllustreerd met
fraaie afbeeldingen.
C. de Groot
TIMMERS, Prof. Dr. J.J.M., Spiegel van twintig eeuwen. - De 250ste Elsevier-pocket
is een heel bijzondere uitgave geworden. Zij is ook kenmerkend voor de Uitgeverij
Elsevier. Wie n.l. deze naam hoort, denkt aan atlassen. Ook dit fraai uitgegeven
boekje, overvloedig geillustreerd, is in zekere zin een atlas in zakformaat van de
cultuur der Nederlanden. Prof. Timmers, die op dit terrein zijn sporen reeds heeft
verdiend, heeft door een instructieve tekst goed gekozen voorstellingen verbonden
tot een boeiende en overzichtelijke cultuurgeschiedenis. De gedichten, die in de tekst
zijn opgenomen, karakteriseren op goede wijze het gevoelsleven van de Nederlandse
mens in de loop van vele eeuwen.
C. de Groot
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dromen niet

914

Dooyeweerd, H. - Verkenningen in de
wijsbegeerte, de sociologie en de
rechtsgeschiedenis

907

Dulles, Allen - The Craft of Intelligence 1125
Durnez, G. - Spoedbericht

925

Dijk, M.P. van - De mens in het
gebeuren van de Godsopenbaring

906

Elsevier pockets

1127

Entretiens (Les) de Vienne ou les droits 1121
et les devoirs du metteur en scène
Esslin, Martin - Das Theater des
Absurden

1122

Etteldorf, R. - Die Kirche im Orient

1008

Etudes sur les Instituts séculiers

710

Evangile selon Saint Luc - Harmonies
bibliques

1116

Eyck, Erich - Auf Deutschlands
politischem Forum

1012

Fairer, Austin - Saving Belief

916
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Ferguson, J. - Fondations of the Modern 926
World
Fisher, Lord of Lambeth - The
910
Anglican-Methodist Conversations and
Problems of Church Unity
Fortmann, Prof. Dr. H.M. - Opdat zij
gezond zijn in het geloof

908

Foster, J.R. - Modern Christian
Literature

1120

Fournier, Dr. E. - Kinderen van
gescheiden ouders

912

Fowler, H.W. - The concise Oxford
Dictionary of current English

1120

Francois de Sainte Marie O.C. - Fils du 1007
Père
Frankfurt und sein Theater

1122

Fuller, Edmund - Op leven en dood

1119

Gardi, R. - Schwarzes Arkadien

919

Geiselmann, J.R. - Die Heilige Schrift 1005
und die Tradition
Germonprez, Fred - Dossier Bakelandt 711
Gielen, H. - Bijbelwaken

908
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Gielgud, John - Stage Directions

1021

Gilbert, Douglas - American Vaudeville 821
Gitsberg, R.C. - De figuur van de
onderwijzer en de onderwijzeres in de
Zuidnederlandse literatuur

1016

Goethem, F. Van e.a. - Beknopt
handboek van het volkenrecht

924

Golding, William - The Spire

1119

Gonda, Jan - Die Religionen Indiens dl. 917
I en II
Grassi, E. - Die Theorie des Schönen in 1125
der Antike
Grelot, P. - Sens chrétien de l'Ancien
Testament

905

Greup-Roldanus, S. - Het gestoelte der 818
spotters
Grimal, Pierre - Het klassieke Italië

1023

Groot, S.V.D., Dr. A. de - De Bijbel over 1005
het heil der volkeren
Grossouw, Prof. Dr. W.K. - Bijbelse
vroomheid

927

Gründgens, G. - Wirklichkeit des
Theaters

821

Guardini, R. - Wijsheid der psalmen

709

Guelluy, Robert - Vie de foi et tâches
terrestres

1007

Haag, H. - Les archives personnelles des 812
anciens ministres belges
Hacks, Peter - Der Frieden

924

Haegendoorn, M. Van - Inventarissen 925
van de archieven van de heerlijkheden,
dorpen en schepenbanken van de Kantons
Leuven
Haese, Jürgen - Das Gegenwartshörspiel 1021
in der Sowjetischen Besatzungszone
Deutschlands
Hamm, H. - Rebellen gegen Moskau

815
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Hamm, H. - Das Rote Schisma

816

Handlin, Oskar - The American People 1001
Hastings, A. - One and apostolic

806

Hebbel in neuer Sicht

924

Heil, Piet - De dwarsliggers

816

Heitler, W. - Man and Science

1118

Henze, Anton - Les conciles

811

Hochhuth, R. - De plaatsbekleder

1019

Hofmann, Gert - Der Bürgermeister

924

Hollander-Bronder, W. den - Land van 817
zon en wijn
Hollenberg, Felix - Radierung, Aetzkunst 919
und Kupfertiefdruck
Holzknecht, Karl, J. - Outlines of Tudor 1021
and Stuart Plays 1497-1642
Horst, Karl August - Das Abenteuer der 1018
deutschen Literatur im 20 Jahrhundert
Huant, E. - De zonde tegen het leven

718

Hylkema, Dr. G.W. - Homo duplex

809

Ingle, G. - The Lords Creed

909

Isacker, S.J., K. Van - De Antwerpse
dokwerker 1830-1940

713

Jean XXIII - Pacem in Terris

708

Jean-François de Rome O.F.M. Cap. - 1012
La fondation de la mission des Capucins
au Royaume du Congo (1648)
Johnson, Uwe - Het derde boek over
Achim

1119

Jones, D.E. - The Plays of. T.S. Eliot

820

Jones, G.O., e.a. - Van Atoom tot Heelal 1024
Jong, Dr. L. de - De bezetting 4

1123

Kahlefeld, Heinrich - Gleichnisse und 1007
Lehrstücke im Evangelium II

Streven. Jaargang 17

Kahnweiler, D.H. - Confessions
esthétiques

1124

Kampmann, Th. - Passion und
Herrlichkeit österliche Ansprachen

1008

Kelber, W. - Raphael von Urbino

921

Kemp, E.W. - The Anglican-Methodist 910
Conversations
Kirchgaessner, A. - Städte - Inseln Kontinente

1023

Klassieken uit de Nederlandse
1120
Letterkunde Dr. A. Meyer. De Boekanier
Klefisch, J.W. - Schluss mit Deutschland 1126
Kleist, Heinrich von - Gedichte, Dramen 1020
I-II
Klinkhamer-Steketee, H. - Individuele 912
speltherapie
Knox, Ronald, A. - University and
Anglican Sermons

1115

Koch, S.J., A. - Praedica verbum

710

Kohlhaupt, P. - Alpenbloemen

1015

Kolb, A. - König Ludwig II von Bayern 819
und Richard Wagner
Kraus, Karl - Die letzten Tage der
Menschheit I-II

1121

Kuehnel, E. - Die Kunst des Islam

922

Lacko, S.J., M. - Saints Cyril and
Methodius

808

Lafitte, Sophie - Tchekhov

1020

Laloux, Joseph - Die religiöse
Entwicklung auf dem Lande

1022

Laplane, Gabriel - Lope de Vega

1019

Laver, James - Costume in the Theatre 1121
Lebesque, Morvan - Camus par
lui-même

916

Leclercq, J. - La liberté d'opinion et les 821
catholiques
Leon-Dufour, Xavier - Les Evangiles et 997
l'Histoire de Jésus
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Leonhard, Prof. Dr. Karl - Instinkte und 1117
Urinstinkte in der menschlichen
Sexualität
Lepp, Ignace - Psychoanalyse van het
moderne atheïsme

911

Lievin, G. - La route vers Dieu

711

Lind, Jakov - De opstanding

717

Lindner, Fr., e.a. - Priesterbild und
Berufswahlmotive

1009

Lippmann, F. - Der Kupferstich

923

Loen, Dr A.E. - Het vóóronderstelde

717

Lory, Jacques - Panorama de la presse 811
belge en 1870-1871
Lossky, Vladimir - Die mystische
707
Theologie der morgenländischen Kirche
Lucas, F.L. - The Drama of Chekhov,
Synge, Yeats and Pirandello

820

Lulofs, Dr. F. - Beatrys

1015

Lunn, Arnold - The New Morality

822

Mackenzie, Compton, - My life and
Times Octave one 1883-1891. Octave
two 1891-1900

712

Madariaga, Salvador de - Portret van
Europa

1024

Madaule, Jacques - Initiation á Teilhard 925
de Chardin
Maertens, Dom. Th., e.a. - La
1115
Constitution de Vatican II. Sur la liturgie
Mammoetwet, De

894

Marchel, Witold - De Bijbel over God, 1114
de Vader
Marcuse, F.L. - Hypnose, Waarheid en 1009
verzinsel
Marlé, R. - Le problème théologique de 905
l'herméneutique
Marmy, Emile - Les grandes encyliques 1114
missionnaires de Benoit XV à Jean XXIII
Marnat, Marcel - Moussorgsky

819
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Maser, W. - Genossen beten nicht

816

Massip, Renée - Leven van leugen

915

Materialien zu Brechts Leben des Galilei 1122
Materialien zu Brechts Mutter Courage 1122
und ihre Kinder
Matti, A., e.a. - De executie - De late
brief

915

Mayer, Hans - Dürrenmatt und Frisch

820

Mayne, Richard - De
gemeenschappelijke markt

928

Mayring, L.P. - Pieter Stuyvesant, de
man die New-York bouwde

817

Meer de Walcheren, Pieter Van der Dagboek 4 en 5

1013

Meer de Walcheren, Pieter Van der 4 parabels

1013

Meier, Herbert - Der verborgene Gott

1123

Mellor, Alex - La Franc-Maçonnerie à
l'heure du choix

808
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Michiels, Ivo - Het boek Alfa

856

Miles-Brown, J. - Speech Training and 820
Dramatic Art.
Millgate, M. - American social fiction

917

Misipo, Dualla - Korrongo, das Lied der 1016
Waganna
Moehle, H. - Das Berliner
Kupferstich-kabinett

923

Mooser, R.A. - Visage de la Musique
Contemporaine 1957-1961

819

Moulin, Leo - Le monde vivant des
religieux

1021

Naudon, Paul - L'humanisme
maçonnique

807

Nederlands handboek der psychiatrie
Deel II De neurosen

823

Neill, Stephen, e.a. - Het christendom in 927
de 20 ste eeuw
Nesmy, Dom. Cl. Jean - 6.000.000 de
morts

821

Newman, J.H. - Zekerheid

883

Nicoll, Allardyce - British Drama

1121

Obraszow, Sergey - Theater in China

717

Oltheten, M.S.C., e.a. - Hij die is

1010

Orpheus und Eurydike

1019

Ousmane, S. - Voltaïque

1016

Palmier, Leslie - Indonesia and the
Dutch

822

Panikkar, R. - Lettre sur l'Inde

918

Panikkar, K.M. - Indien

919

Panneton, Georges - Himmel oder Hölle 910
Band II
Paroisse (La) se cherche

1006
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Penguin Science Survey

1117

Pénitence, (La) est une célébration

806

Peremans, W. - Hellas en de
West-Europese cultuur

925

Pfleger, K. - Christlicher Aufschwung

806

Phoenix Bijbelpockets nr. 6

824

Phoenix - pockets

1127

Picard, Leo - Evolutie van de Vlaamse 714
Beweging van 1795 tot 1950
Pictura - pockets

720

Pinilla, Ramiro - Als blinde mieren

1119

Pinter, Harold - The Birthday Party and 1121
other plays
Pirandello, L. - Zes personages op zoek 717
naar een auteur
Ploeg, O.P., J. van der - de psalmen uit 709
de grondtekst vertaald
Popma, K.J. - Wijsbegeerte en
antropologie

907

Post, Dr. R.R. - Kardinaal de Jong's
Handboek van de Kerkgeschiedenis dl.
III

1123

Powell, Anthony - The Valley of Bones 1017
Praag, Marinus M. van - De
toneelspeler

923

Price, Victor - The other Kingdom

916

Prisma - boeken

824, 1024, 1127

Propyläen-Weltgeschichte - Band V

715

Purcell, Mary - The world of Monsieur 1014
Vincent
Quatrième dimanche après la Pentecôte 1115
(Collection Assemblee du Seigneur nr.
58)
Quoist, M. - Ontdekking van de liefde

1009

Rahner, Hugo - Ignace de Loyola et les 1013
femmes de son temps
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Rahner, S.J., Karl - Continuiteit en
verandering

1004

Rassem, M. - Gesellschaft und bildende 923
Kunst
Reclams Kunstführer, Italien Bd III
Florenz

922

Renson, G. - Bijdrage tot de studie der
broederschappen van O.L. Vrouw van
Halle en de verering in andere landen

716

Rhymes, Douglas - No New Morality

718

Ribadeau-Dumas, Fr. - Grandeur et
misère des Jésuites

926

Richter, G. - Romanisches Burgund

921

Ridder, Jozef de - Pensioenhuis: In de
galg

914

Riessen, H. van - Mens en werk

907

Riklin, A., e.a. - Selbstzeugnisse des
S.E.D. Regimes

1126

Ringgren, Helmer - Israelitische
Religion

905

Roger-Marx, Claude - De meesters der 818
prentkunst in de 19 de eeuw
Rogier, L.J., e.a. - Nouvelle histoire de 810
l'Eglise
Rogier, S.J., e.a. - Geschiedenis van de 810
Kerk
Ruyslinck, W. - Het Reservaat

963

Salamander - pockets

720, 1128

Schaer, Wolfgang - Die Gesellschaft im 924
deutschen bürgerlichen Drama des 18.
Jahrhunderts
Schaper, Edzard - Der Aufruhr des
Gerechten

917

Schenk, Gustav - De aarde, onze planeet 1117
in het heelal
Schierbeek, Bert - Een groot dood dier 717
Schillebeeckx, O.P., E. - Het huwelijk

904

Schlamm, W.S. - De Jonge Heersers van 925
de oude Wereld
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Schoonderwoerd, O.P., N.H.G. - J.T.
Grein, Ambassador of the Theatre
(1862-1935)

923

Schruers, P. - Groeiend naar een
christelijke volwassenheid

710

Schulte Nordholt, J.W. - Hymnen en
Liederen

1118

Schurhammer, Georg - Franz Xaver I
en II

1011

Schwarz, Rudolf - Denken und Bauen

920

Serbanesco, G. - Histoire de la
Francmaçonnerie universelle

809

Sheen, Fulton, J. - The Priest is not his 1115
own
Sherrard, Philip - Konstantinopel

819

Snow C.P. - The Two Cultures and A
Second Look

1023

Spranger, E. - De geboren opvoeder

719

Stein, Edith - De Vrouw; haar taak
volgens de natuur en de genade

1116

Steinbuch, Dr. Ir. Karl - Menselijk en
machinaal denken

928

Stefanus, Broeder - Vuur en vlam

711

Stellingwerff, J. - Mensen en boeken

907

Sterz, Erika - Der Theaterwert der
1122
szenischen Bemerkungen im deutschen
Drama von Kleist bis zur Gegenwart
Stoll, E.E. - Art and Artifice in
Shakespeare

820

Strengholt, L. - Adonias of Rampzalige 1015
Kroonzucht
Struik, Dirk, J. - Abriss der Geschichte 1014
der Mathematik
Surin, J.J. - Guide spirituel

909

Tarr, Herbert - Rabbijn Cohen zoekt het 915
hogerop
Teirlinck, Herman - The man in the
mirror

917
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Tenhaeff, Prof. Dr. W.H.C. 1024
Parapsychologische verschijnselen in het
dagelijks leven
Theater im Gespraäch

1020

Themata rond evolutie

1015

Thiel, Arnoud van - Analytical Dialectic 1118
and Basis Physics
Thiel, Arnoud van - Analytical Dialectic 1118
and Christian Belief
Thiel, Arnoud van - De zin van het
christendom

1118

Thiess, Frank - Theater ohne Vorhang

717

Thirring, Hans, e.a. - Kernenergie,
gestern, heute und morgen

1117

Thomas, Prof. Dr. Klaus - Handbuch
der Selbtsmortverhüting

1126

Thornton, Martin - English Spirituality 707
Traum und Symbol

1009
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8

Tyrell, G.N.M. - Ontdekkingen van de
parapsychologie

1009

Tzara, F. - Sept manifestes Dada,
lampisteries

1124

Vandeloo, Jos - Het huis der onbekenden 1015
Vansina, Dirk - Essays, Pascal,
Dostojewski

915

Veuillot, Mgr. - L'athéisme, tentation du 909
monde, réveil des chrétiens
Vico, Jean-Baptiste - Principes de la
philosophie de l'histoire

1010

Vidal, Nicole - Scheherazade

915

Virton, S.J., P. - Soziologische
Beobachtungen eines Seelsorgers

824

Vlamynck, M. - Vierboete

712

Vogel, Manfred - .... und neues Leben
blüht aus den Kulissen

1020

Voies africaines du socialisme

816

Voor en tegen de Plaatsbekleder

1019

Vorgrimler, H. - Exegese en dogmatiek 1114
Vreeze, S.J. Dr. J. de - Er is een Lam
dat bloedt

1006

Vries, S. de - Elseviers Historische Atlas 716
Vos, Dr. H. de - Inleiding tot de
wijsbegeerte van de Grieken en
Romeinen

809

Walschap, Gerard - Marriage-ordeal

917

Walter, A.K. - Elektrostatische
Generatoren

813

Weber, L.M. - Mysterium magnum

1005

Welvaart, welzijn en geluk Dl. III-IV-V 814
Weltgeschichte der Gegenwart. Band II 810
Westerman, Annie - Het bed vol doorns 1013
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Westow, F.L. - Katholieke
grondhoudingen

908

Wieacker, Franz. - Recht und
Gesellschaft in der Spätantike

1126

Wiegersma, Dr. S. - School en toekomst 912
Willems, O.P., B.A. - Karl Barth

901

Wils, L. - Het ontstaan van de
meetingpartij te Antwerpen en haar
invloed op de Belgische politiek

714

Wilson, Angus - The Wild Garden

1017

Wint, Guy - China, Groszmacht der
Zukunft

816

Wit, Dr. J. de - Problemen rond de
moeder-kind relatie

911

Wittenberg, A. - Bildung und
Mathematik

1014

Wolkers, Jan - Wegens sterfgeval
gesloten

913

Wolkers, Jan - Een roos van vlees

847

Wulf, Joseph - Theater und Film im
Dritten Reich

1123

Wijnbergen, Prof. Mr. S.F.L. Baron
van - Bestuursvoorzieningen voor
stedelijke concentraties

815

Zaalberg, C.A. - Uit Hoofts Lyriek

1015

Zangerle, Ignaz - Zur Situation der
Kirche

1008

Zender, Rudolf - Paris

919

Zeyde, Dr. N. van der - Opvoedingsnood 912
in pedagogische spelbehandeling
Zuidema, S.M. - Konfrontatie met Karl 902
Barth
Zwaan, Dr. F.L. - Voet-maet, Rijm en
Reden

1015

Zijl, S.V.D., Th.P. van - Gerard Groote 1012
ascetic and Reformer (1340-1384)
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[1964, nummer 7]
Her-ontdekking van de seksualiteit
G.J. Adriaansen S.J.
AAN het begin van zijn voortreffelijk artikel over Integratie en desintegratie der
jeugdige seksualiteit1), stelde Prof. Dr. N. Perquin S.J. de vraag ‘of er over de seksuele
opvoeding nu langzamerhand niet genoeg is geschreven’. Het moet dan wel bijzonder
vermetel lijken, wanneer ik het waag bovenstaand onderwerp nog eens aan de orde
te stellen. De reden hiervoor is gelegen in de gesprekken die men beluisteren kan in
verband met de kwestie van het celibaat.
Men begrijpe mij goed: dit artikel is volstrekt niet bedoeld als een argument in de
discussie welke het celibaat op het ogenblik oproept. Die zo uiterst ingewikkelde
materie zal bestudeerd en besproken moeten worden vanuit een authentieke
evangelische interpretatie, een gelovig inzicht en een open oog voor de psychologische
en juridische problemen die ermee samenhangen. Hier wil ik slechts een paar
vraagtekens plaatsen bij overwegingen die soms in bovenbedoelde discussie gebruikt
worden. Het gaat alleen om een poging bepaalde ideeën te zuiveren van
vertroebelingen die zich in het spraakgebruik kunnen voordoen.
Het is een wijdverbreide mening, zeker in gewone gesprekken over dit onderwerp,
dat ongehuwd-blijven praktisch een verkramping en vertekening van de
persoonlijkheid met zich mee brengt. Brentjens heeft dit vorig jaar zo geformuleerd:
‘Het is voor ongehuwden werkelijk veel moeilijker om menselijk te groeien en het
gevaar van vertekening in hun persoon is groter. De normale weg voor de gewone
mens is die van de dialoog van man en vrouw’2). Dit lijkt vanzelfsprekend, maar,
zoals Schoonebeek in zijn ‘marginale bemerkingen’ heeft aangetoond door een citaat
van Prof. Dr. J.H. van den Berg3), kan de beknoptheid ervan misverstanden
veroorzaken. Louis Beirnaert zegt hierover: ‘C'est cette affirmation que les données
actuelles de la psychologie et de la psychanalyse mènent à contester’4). Hij raakt de
kern van de zaak, meen ik, als hij stelt: ‘A réduire la question que pose à chacun sa
réalité sexuelle à la dimension d'une alternative entre deux

1) in Dux, februari 1963, pp. 43-70. Binnenkort zal dit artikel, uitgewerkt, in brochurevorm
verschijnen bij J.J. Romen & Zonen, onder de titel: Verwerkte en verdrongen sexualiteit.
2) H. Brentjens, Het celibaat, in G 3, juni 1963, p. 186.
3) P. Schoonebeek, Marginale bemerkingen bij het ‘celibaatsartikel in G 3, in Militair Pastoraal
Contact, n. 4, 1963, pp. 248-249.
4) Louis Beirnaert, Célibat sacerdotal et sexualité, in Etudes, mars, 1964, p. 367.
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états de vie, on méconnaît un problème plus essentiel, dont la solution est à la charge
de tout homme, qu'il soit engagé dans le sacerdoce ou dans le mariage, à savoir celui
de la reconnaissance et de la signification de la sexualité’5). Dit is, met andere woorden,
de integratie der seksualiteit, waar Perquin zo dringend voor pleit.
Men zou kunnen menen, dat deze integratie der seksualiteit in onze maatschappij,
juist als reactie op een evident tekort op dit gebied in een voorbije periode, een
vanzelfsprekend feit is. De gegevens wijzen echter iets anders uit. Perquin zegt niet
slechts, ‘dat de Kerk er niet in geslaagd is, tenminste niet tot voor kort, de seksualiteit
te integreren in het christelijk leven’6), maar ook, dat hij heeft trachten duidelijk te
maken, ‘hoe de integratie van de seksualiteit in het gehele leven van de mens nog
altijd een héél moeilijke opgave betekent ten gevolge van vele oorzaken, waaraan
ook het feitelijke Christendom schuldig is’7).
Beirnaert heeft een prachtige omschrijving gegeven van de geïntegreerde
seksualiteit: ‘In de mate waarin de seksualiteit verhouding is van persoon tot persoon
door middel van het lichaam, is de seksualiteit de voorwaarde voor het openstaan
voor de ander. Omdat zij niet iets toevalligs is en niet iets van de tweede rang, heeft
zij niet alleen de biologische betekenis van instrument der voortplanting, maar heeft
zij vooral zin met betrekking tot de personen die, in haar en door haar, tot ontplooiing
komen en een betere vervulling van zichzelf bereiken. Daarom is het geraken tot de
ware realiteit van zijn “gesexueerd” wezen [être sexué], (wij zeggen niet het hebben
van specifiek sexuele bevredigingen) voor iedereen de verwerkelijking van zijn
mens-zijn’8).
Het lijkt me duidelijk, dat dit volwassen peil der seksualiteit betrekkelijk zelden
bereikt wordt. Perquin heeft daarvoor enige belemmeringen aangegeven in de ‘gewone
moraaltheorieën’9), in een ‘angstige opvoeding, opgedrongen schuldgevoelens’10). Hij
stelt vast, dat ‘er in het verstandelijke, maar vooral affectieve en religieuze beleven,
algemeen gesproken, geen werkelijk vrije plaats is voor de seksualiteit’11). Dit als
gevolg van de opvoeding, die niet voldoende vrij staat tegenover de seksualiteit en
zelfs niet tegenover de affectiviteit als zodanig. Wanneer hier nu tegenover staat, dat
in de maatschappij van het ogenblik ‘sex’, als reactie op een fatsoensmatig en verkeerd
begrepen ethisch verbergen in een vorige periode, ons thans overtrokken wordt
gepresenteerd en wel primair als een onweerstaanbare drang die absolute gelding
eist, zelfs los van de menselijke persoon als persoon, dan is

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

l.c., p. 367.
l.c., p. 46.
l.c., p. 69.
l.c., p. 368.
l.c., p. 47.
l.c., p. 49.
l.c., p. 43.
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het niet te verwonderen, dat men in deze seksualiteit een oplossing zoekt voor velerlei
persoonsconflicten. Leist heeft al jaren gevochten voor een beter en meer alzijdig
verstaan van de seksualiteit12) en aangetoond dat veel ellende in en buiten het huwelijk
voortkomt uit een gebrek aan besef dat de mens in zijn totaliteit man of vrouw is en
niet slechts in zijn genitale seksualiteit. Dat dit gevecht nog beslist niet gewonnen
is, kan o.a. blijken uit een artikel in het Amerikaanse Time, over The Second Sexual
Revolution, waar een realistisch beeld geschetst wordt van de nood die er heerst. Het
stuk wordt besloten met de aansporing, dat men er goed aan zou doen, wat minder
over ‘sex’ en wat meer over ‘love’ te denken13). Duiden niet veel van de gewraakte
gedragingen van de jeugd en van ouderen op het feit, dat men niet geleerd heeft
normaal als persoon tot persoon met elkaar om te gaan? Het is toch een erkend feit,
dat veel experimenten op dit gebied niet anders zijn dan pogingen om uit de eigen
eenzaamheid weg te komen. In vele opzichten staan we nog aan het begin van een
echte integratie.
Dit geldt echter niet alleen voor de ongehuwden of de onervarenen. ‘Men hoeft
slechts een eerlijke blik te slaan op het werkelijke leven van gehuwde paren’, aldus
Beirnaert, ‘en de getuigenissen uit de moderne literatuur en de film bij elkaar te
plaatsen, om te beseffen dat de belofte die in de seksualiteit ligt opgesloten, niet
vervuld wordt. Iedereen wordt teruggeworpen op zijn eenzaamheid op het moment
dat hij probeert eruit te komen’14). Brentjens heeft gewaarschuwd, dat de eenzaamheid
van de ongehuwde niet alleen een kwestie is van seksuele ontmoetingen: ‘Het heeft
te maken met het alledaagse leven, met huiselijkheid, met wonen en eten’15). Ja, met
alle verschijnselen van het leven. Als we maar bedenken dat al deze dingen een hel
worden, wanneer ze niet door de persoonlijke verbondenheid leefbaar worden
gemaakt. Van den Berg zegt het erg duidelijk: ‘Er is geen levensstaat, die ons uit
hoofde van zijn “natuurlijkheid” gemakkelijk ligt. Het is - wat de “drift” betreft even gemakkelijk (of even moeilijk) op een juiste wijze gehuwd te zijn als ongehuwd.
Het huwelijk is geen remedium concupiscentiae’16). Voor de gehuwden zowel als
voor de ongehuwden geldt, dat zij hun eenzaamheid slechts zullen kunnen doorbreken,
naarmate zij in staat zijn om met hun hele wezen (en wel hun ‘être sexué’) open te
staan voor anderen en zich door anderen te laten verrijken. Hetgeen betekent, dat de
verkramping en vertekening der persoon niet gemakkelijker wordt voorkomen in
dan buiten het huwelijk.

12) Fritz Leist, Ontmoeting der geslachten, De Koepel, Nijmegen, 1957.
13) Time, january 24, 1964, p. 47: ‘Perhaps, it is time that modern Americans, who know a great
deal about sex, once again start talking about love’.
14) l.c., p. 368.
15) l.c., p. 187.
16) bij Schoonebeek, p. 249.
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Deze conclusie zal waarschijnlijk niet zo gemakkelijk aanvaard worden. Daarom
zou ik ze graag nog wat toelichten. ‘Dat wij zo algemeen geneigd zijn te geloven,
dat het ongehuwd-zijn moeilijkheden met zich brengt, die in geen vergelijk staan tot
de moeilijkheden van de gehuwde, vindt zijn oorzaak in de aan onze cultuur eigen
overschatting van het sexuele contact en in het bijzonder in de overschatting van de
geslachtsgemeenschap’17), stelt Van den Berg. En wanneer Perquin de ‘polygamie
successive’ in de Verenigde Staten becommentariëert (het aantal duurzame huwelijken
is op het ogenblik in een verhouding van 4:1, een halve eeuw geleden 18:1), zegt
hij: ‘De oorzaak van de huwelijkstragedies ligt niet in de “slechtheid” der jonge
Amerikanen, maar ligt in het feit, dat zij volkomen onrijp en dus geheel onvoorbereid
een huwelijk menen te moeten aangaan, daartoe mede aangezet door de leegheid van
het eigen gezin’18). Kardinaal Alfrink drukt geen andere realiteit uit dan wat Van den
Berg heel simpel zegt (‘Gehuwd-zijn is evenmin gemakkelijk. Gemakkelijk leven
betekent ophouden mens te zijn’), als hij concreet op huwelijkssituaties duidt: ‘Men
kan zich zelfs een geval indenken waarin deze echtelijke geslachtelijke samenleving
door omstandigheden niet plaats vindt en toch man en vrouw door hun liefdevol
samen-leven elkander aanvullen, vervolmaken, voltooien. En er zijn genoeg gevallen,
waar de geslachtelijke samenleving niet ontbreekt en waar van die menselijke
voltooiing niet veel terecht komt’19).
Het spreekt vanzelf, dat het voorafgaande niet bedoeld is als een aanval op het
huwelijk ten bate van het ongehuwd-zijn. Wel een poging om te laten zien, dat we
in onze argumenten voor het een of het ander een kritische eerlijkheid moeten
betrachten. Dit klemt te meer, omdat we door de overwaardering van een eenzijdig
verstane seksualiteit (en tengevolge daarvan een onderwaardering van de geïntegreerde
seksualiteit) van een zekere dictatuur op dit punt mogen spreken. De door Van den
Berg en Beirnaert geconstateerde overschatting is ook in het gewone gesprek
merkbaar. Er is een publieke opinie ontstaan, waardoor de ongehuwde a priori reeds
gediskwalificeerd is. ‘De ongehuwden moeten deze mening opvatten als een verdict
op hun levensstaat, zij worden door deze opinie gedreven tot de overtuiging, dat hun
leven in wezen onnatuurlijk, want tegen de normale gang van het natuurlijk leven
ingaande is’20). Voor de ongehuwde is in deze maatschappij

17) bij Schoonebeek, p. 248.
18) l.c., p. 66.
19) Conferentie van Z. Em. Bernard Kard. J. Alfrink over het priesterlijk celibaat, in Katholiek
Archief, 1963, kol. 955.
20) bij Schoonebeek, p. 248; cf. het januarinummer 1964 van MISSI.
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eigenlijk geen volwaardige plaats. Men neemt niet aan, dat iemand in staat is zijn
seksualiteit volledig te beleven anders dan in het huwelijk of in ‘onnatuurlijkheden’.
Iedere priester - om me tot die categorie te beperken - die in normale persoonsrelatie
tot anderen staat, zal meermalen gehoord hebben, ook van ernstige katholieken: ‘ik
snap niet, dat die man niet getrouwd is’. Het is goed, speciaal in dit geval, te zien
dat hier nog van een andere sociologische dwang sprake is: de publieke opinie, ook
en wellicht juist onder katholieken, heeft de priester buiten de maatschappij
geplaatst21). Hoe goed bedoeld ook, men heeft de priester niet alleen gezien als het
bekende schaap met vijf poten, men heeft hem ook steeds beschouwd als iemand die
eigenlijk buiten het gewone leven staat, zelfs nauwelijks als iemand die ook de
opdracht heeft zijn seksualiteit te waarderen en te beleven in volwassen menselijkheid.
Voor velen is de priester altijd ‘en représentation’. Beirnaert spreekt dan ook
consequent maar hard van een sociologische schuld van de gemeenschap vanwege
‘la quasi-aliénation du prêtre dans son humanité’22). Hij werpt de vraag op - die beslist
buiten het kader van onze opzet ligt, maar die we willen aanduiden - of in veel
gevallen de seksuele problemen wel primair seksuele problemen zijn, of veeleer het
niet klaar komen met zijn positie in de huidige maatschappij. Waarbij de persoon in
kwestie van de veronderstelling uit zou gaan, dat met een huwelijk deze moeilijkheden
verdwenen zouden zijn. Ik verwijs slechts naar een artikel in Te elfder ure23), dat op
de problemen nader ingaat.
De opgave van iedere mens is, als volledig uitgegroeide mens met de ander omgaan.
Dit is niet een automatisch optredende bekwaamheid van iemand die volwassen van
jaren is en ook niet van ieder die gehuwd is. Daarom heeft Perquin groot gelijk als
hij stelt: ‘De integratie der seksualiteit in het totale leven dient plaats te vinden in
een tijd die ver van het huwelijk verwijderd is’24). Juist om zowel boven angsten en
taboes als boven een te sterke en te onrustige gerichtheid op de genitale seksualiteit
uit te kunnen groeien. Vandaar ook zijn pleidooi voor lange verlovingen in deze
tijd25), omdat men, tegen een nog steeds niet geintegreerde seksualiteit in, de volle
waarde ervan moet leren zien en beleven. Prof. Dr. N. Beets spreekt enigszins
badinerend over seksualisering bij de jeugd. Uitgaande van het begrip pronken, ook
op erotisch gebied, vraagt hij zich af of het meisje en de jongen weten, dat

21) cf. G.J.N. Deelen Ss. Cc., Het beeld dat men zich van priester vormt, in ditzelfde nummer
pp. 664 tot 669.
22) l.c., p. 372.
23) J. Kuin, Van priester tot leek, in Te elfder ure, februari 1964, pp. 49-71.
24) l.c., p. 67.
25) l.c., p. 66.
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zij pronken. Want, ‘Degene die weet dat hij pronkt, heeft distantie en
onderscheidingsvermogen-in-potentie. Onderscheidingsvermogen is een voorwaarde
om te kunnen kiezen. Kiezen uit wat aangeboden wordt. Toenemend
onderscheidingsvermogen vraagt meer distantie en overzicht waardoor uit meer beter
gekozen kan worden. Distantie ook tot zichzelf, als degene die tot een keuze komen
moet’26). Dat deze distantie op de seminaries op een eenzijdige wijze werd gerealiseerd
en dat er daardoor van een werkelijke opvoeding tot seksualiteit niet veel terechtkwam,
is haast spreekwoordelijk en wordt door bijna alle hier geciteerde auteurs vermeld27).
Maar mij lijkt, dat de nood breder is en ook de opvoeding in het algemeen geldt,
zowel op school als thuis28). En wel naar twee kanten: zoals Perquin heeft aangetoond
in de zin van een erkennen en waarderen van de seksualiteit in haar volle waarde,
èn in de zin van een uitstijgen boven de zeer eenzijdig opgevatte seksualiteit zoals
die in de maatschappij heerst. Duidelijk is in ieder geval zijn conclusie: ‘Als pedagoog
acht ik het wenselijk, dat de beslissing voor de keuze van het één of het ander zo
lang mogelijk uitgesteld wordt, d.w.z. tot het tijdstip dat de jonge mensen affectief
rijp genoeg zijn om een verantwoorde keuze te doen’29). Waaruit dan ten slotte meteen
volgt, dat men wel voor het een of het ander moet kiezen naar eigen aanleg en
geroepen-voelen, maar niet uit angst voor de consequenties van het een of het ander.
Populair gezegd: iemand die niet in de uitgroei van zijn persoon geschikt is om een
goed echtgenoot te zijn en vader, is ook niet geschikt om als volwaardige ongehuwde
door het leven te gaan. ‘Gesublimeerdheid der menselijke gevoelens is eerst mogelijk
na een gezonde seksuele ontwikkeling’30). Omgekeerd is het huwelijk als vlucht niet
minder een onding dan het ongehuwd-zijn als vlucht.
Elke volwaardige menselijke gedraging vraagt een afstand-nemen, ook en niet in
het minst de seksualiteit31). Dit geldt niet alleen voor het ongehuwd-zijn, maar ook anders, maar niet minder ernstig - voor het huwelijk. Daarom meende ik, dat het
goed was, dit afstand-nemen na te gaan in álle seksualiteit die volledig geïntegreerd
is. Daarmee behoeden we ons voor argumenten, in welke discussie ook, die te
simplistisch en te lichtvaardig gebruikt worden.

26) Prof. Dr. N. Beets, Jeugd, welvaart, soberheid, in Dux, februari 1964, p. 74.
27) uitvoerig bij Kuin, l.c.
28) Thuis krijgen de kinderen ook geen opvoeding tot seksualiteit, wanneer ze van de
volmenselijke liefde van de ouders alleen de indruk hebben van een gebeuren in de
slaapkamer.
29) l.c., p. 69.
30) l.c., p. 68, noot 1.
31) cf., behalve Beets en Van den Berg, Beirnaert, l.c., pp. 369 ss.
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Structuurhervormingen voor het universitair onderwijs in
Vlaanderen
J. Kerkhofs S.J.
EEN der belangrijkste sociologische fenomenen sedert de tweede wereldoorlog in
geheel Europa en Noord-Amerika is ongetwijfeld de zeer snelle toename van het
aantal universiteitsstudenten: bijna overal verwacht men in minder dan 15 jaar een
verdubbeling1). Ook België ondergaat de gevolgen van deze evolutie. Tot 1940 was
het groeiritme constant doch traag: van 6203 in 1890 steeg het aantal
universiteitsstudenten tot 7910 in 1910, tot 10.634 in 1930 en 11.113 in 1940. Na de
tweede wereldoorlog werd de groeitendens versneld: van 19.538 studenten in 1950
tot 29.150 in 1960. Terwijl er vóór 1940 jaarlijks 100 studenten bijkwamen, bedraagt
de toename in het decennium 1951-1960 per jaar 1000 studenten. Deze stijging duurt
voort: in 1963 waren er 35.450 studenten; m.a.w. in de laatste drie jaar bedroeg de
toename per jaar reeds 2000 studenten. Volgens ernstige ramingen kan men voor
1970 60.000 Belgische studenten voorzien.
De redenen van deze aangroei zijn bekend: toegenomen scolarisatie in het secundair
onderwijs, grotere neiging tot het volgen van hogere studies, gevoelige verbetering
van het beurzenstelsel, vermeerdering van het aantal meisjesstudenten, stijging van
de volkswelvaart, groeiende behoeften van het economisch leven, enz.

Eenzijdige aangroei
De juist aangegeven globale cijfers verbergen echter een grote verscheidenheid in
deelname aan het hoger onderwijs, wat de regionale herkomst, de sociale stand en
het geslacht betreft. Kort samenvattend kan men zeggen dat de Vlaamse gewesten
ver achterstaan op de Waalse en Brussel, dat zowel de economisch minder bemiddelde
volksgroepen als de grote gezinnen over uitgesproken geringere kansen beschikken
en dat in het gehele land, doch vooral in Vlaanderen, de deelname aan het hoger
onderwijs zeer beperkt is voor de meisjes. Deze eenzijdig1)

Verenigde
Staten:

3.000.000 in
1956

-

6.500.000 in
1971

Rusland:

1.240.000 in
1950

-

2.150.000 in
1959

Nederland:

32.385 in
1958

-

56.000 in
1970

Groot-Brittannië:

108.000 in
1960

-

170.000 in
1970

Frankrijk:

220.000 in
1960

-

442.000 in
1970

West-Duitsland:

223.000 in
1960

-

400.000 in
1980

Zie o.m. P. Jaccard, Sociologie de l'Education, Paris, 1960. - The University Today. Its Role
and Place in Society (An International Study), Unesco, 1961. - Universität und moderne
Welt. Ein internationales Symposion, Berlin, 1962.
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heid wordt duidelijk belicht in de brochure Ruimere kansen voor allen2), opgesteld
door een interprovinciale werkgroep van representatieve Vlaamse specialisten inzake
onderwijs- en universiteits-problemen en moreel gesteund door een belangrijke groep
vooraanstaanden uit het politieke, economische en culturele leven van Vlaanderen.
De Vlaamse achterstand duurt immers voort3). De verschillen tussen de
verhoudingscijfers zijn aanzienlijk: het arrondissement Brussel telt 140
universiteitsstudenten per 1000 jonge mannen (19-24 jaar) tegenover het
arrondissement Maaseik, het andere uiterste, waar de verhouding slechts 33 bedraagt.
Daar slechts 7 arrondissementen op de 41 boven het rijksgemiddelde uitsteken, moet
ook de relatieve achterstand van een aantal Waalse gewesten erkend worden. Globaal
gezien echter is de Vlaamse achterstand een te brutaal feit om niet bijzondere
oplossingen te wettigen. Professor Coetsier vat zijn bevindingen bondig samen in
de klassiek geworden formulering: ‘40% nederlandstaligen tegenover 60%
franstaligen, dit is precies de omgekeerde verhouding als bij de samenstelling van
de miliciens’. En in de onmiddellijke toekomst ziet Dr. L. Wieërs van de Dienst voor
Studie-advies van de Leuvense Universiteit niet veel verandering in deze toestand:
‘De universitaire scolarisatiegraad, dat wil zeggen de mate waarin de jeugdbevolking
aan het universitaire onderwijs deelneemt, bedroeg in 1953 voor de franstaligen
ongeveer 43/1000 en voor de nederlandstaligen ongeveer 15/1000. In 1963 was de
scolarisatiegraad voor de franstaligen gestegen tot circa 66/1000, en voor de
nederlandstaligen tot circa 29/1000. De stijging van de scolarisatie in de loop der
laatste 10 jaar bedroeg dus voor de franstaligen 23 punten, terwijl deze voor de
nederlandstaligen slechts 14 punten bedroeg’4).
De achterstand van de economisch zwakke groepen is al evenzeer relevant. Het
verschil tussen het aandeel der arbeiders in de actieve bevolking (50,7%) en hun
vertegenwoordiging in de studentenbevolking (13%) is bekend. Dat niet alleen de
financiële factor, doch ook de mentaliteit t.o. hoger onderwijs in het arbeidersmilieu
een determinerend element is, verdient eveneens de aandacht. ‘Een streek met veel
werklieden, maar met een gunstige economische structuur - zoals b.v. de provincie
Luik - kan veel studenten leveren, terwijl een gebied waar de werklieden deel
uitmaken van een maatschappij met economi-

2) Ruimere kansen voor allen, spreiding van het universitair onderwijs in Vlaanderen, De
Nederlandse Boekhandel, Antwerpen, 1964.
3) De studies van Prof. Coetsier, Dr. Wieërs, G. Geens, de Kultuurraad voor Vlaanderen, de
Universitaire Werkgemeenschap Leuven, enz. hebben zulks voldoende onderstreept.
4) J.L. Wieërs, Evolutie van Leuven als aantrekkingspool, gedurende het laatste decennium,
in: Onze Alma Mater, 1964, 1, p. 8.
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sche laagstructuur weinig studenten telt’5). Niettegenstaande het beurzenstelsel reikt
de aspiratie van de gemiddelde arbeider er niet tot de universitaire studies. Hij stuurt
zijn kinderen naar het technisch onderwijs, dat voor praktisch alle leerlingen een
absolute barrière vormt voor verdere doorstroming naar het universitair onderwijs.
Vervolgens is de gezinsgrootte in sterke mate bepalend voor de deelneming aan
het universitair onderwijs. Volgens onderzoekingen te Leuven (Nederlandse taalrol)
en te Gent worden zowel de meisjes als de oudere jongens in de grote gezinnen
hierdoor sterk achteruitgesteld. Daarenboven oefent het grote, economisch zwakke
gezin een nivellerende werking uit naar omlaag: de ouders willen alle kinderen gelijke
ontwikkelingsmogelijkheden bieden, aangepast aan het gezinsbudget, waarvan
noodzakelijk de meestbegaafden het slachtoffer worden.
Voor de meisjesstudenten is de Vlaamse achterstand zo mogelijk nog groter.
Vooreerst is de vertrekbasis kleiner: in absolute aantallen zijn er veel minder
nederlandstalige dan franstalige meisjes in het middelbaar onderwijs, nl. 8847
tegenover 10.082 (1961-1962). Vervolgens is de doorstroming voor de
nederlandstalige vrouwelijke studenten nog geringer dan voor de mannelijke
studenten: zo waren er in 1962-1963 volgens de Universitaire Stichting op 25.733
mannelijke studenten 46,8% in het nederlandse taalstelsel, tegenover slechts 36,2%
(2488 op 6874) voor de meisjesstudenten.
Inmiddels mag niet uit het oog verloren worden dat het vooral Leuven is dat
tegelijkertijd met een groot aantal ingewikkelde problemen geconfronteerd wordt.
Zo is b.v. voor de faculteit van geneeskunde het aantal zieken in de Leuvense klinieken
onvoldoende om een degelijk medisch practicum toe te laten. In een verklaring voor
de St.-Lucas-vereniging van Brussel (februari 1964) wees Mgr. Descamps, rector
der universiteit, dan ook op de noodzaak een afdeling der medische faculteit naar
Brussel en naar Antwerpen over te brengen. Parallelle moeilijkheden inzake
didactische practica (psychologie, filologie) dragen ertoe bij om in bepaalde kringen
voortdurend sterker de vraag naar een eigen Waalse sectie van Leuven te doen
doorklinken. Anderzijds verlangt een aantal Vlaamse professoren en studenten steeds
duidelijker niet enkel de verdere administratieve splitsing der faculteiten en instituten,
doch de volledige erkenning van de autonomie der Vlaamse universiteit Leuven
binnen een soort Stichting Katholieke Universiteit België. Tegelijkertijd wordt de
internationale uitstraling van Leuven

5) Prof. Dr. L. Coetsier, Drs. A. Bonte, Doorstroming naar de universiteit (aansporing tot
socio-culturele mobiliteit), Dokumenten van de Kultuurraad voor Vlaanderen, 2, 1963, p.
19.
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door de enen in gevaar geacht bij mogelijke verdere splitsing, door de anderen als
een ‘christelijke’ dooddoener voor rechtmatige Vlaamse eisen beschouwd, waarbij
opnieuw het oude Vlaamse dilemma van de keuze tussen geloof en volkstrouw wordt
aangevoerd.
Deze spanningen resulteren gedeeltelijk uit het feit dat sedert enkele jaren Leuven,
wat het aantal studenten betreft, van een overwegend franstalige universiteit
overwegend nederlandstalig is geworden. De Belgische toename der studenten, vooral
der Vlamingen, kwam tijdens het laatste decennium immers vooral Leuven ten goede.
In het academiejaar 1962-1963 telde de katholieke universiteit 32,4% van het totaal
der franstalige studenten van Belgische nationaliteit en 52,4% van het totaal der
nederlandstaligen, in totaal 13.473 op 32.607 (nl. 41,3%)6). De groei van de katholieke
universiteit in haar geheel blijkt verhoudingsgewijs nog sterker te zijn geweest dan
die van geheel het Belgisch universitair onderwijs: Leuven steeg in de periode
1953-1963 met 73,7% tegenover het Rijk met 66,3%. Ook de geleidelijke
democratisering van het universitair onderwijs in Vlaanderen werd vooral op Leuven
gepolariseerd: waar deze universiteit in 1952-1953 49,9% telde van het totaal der
nederlandstalige studenten, steeg deze verhouding tot de zojuist genoemde 52,4%
voor 1962-19637).
Tegen deze achtergrond is het begrijpelijk dat men vooral vanuit Vlaams-katholieke
zijde dringend aanpassingen verwacht.

Knelpunten van kwalitatieve aard
Naast de demografische aangroei stellen kwalitatieve eisen het Belgisch universitair
systeem onder toenemende druk. Ook hier begint de waarheid van Jean Monnets
gezegde door te dringen, dat ‘dans la compétition économique ouverte entre les
nations l'avenir est à celles qui se donneront le système scolaire le plus complet’.
Deze volledigheid veronderstelt tegelijk soepelheid en degelijkheid.
Zowel voor het begin als voor het einde van de universitaire opleiding wordt met
ongeduld naar aanpassingen uitgezien. Vanuit het secundaire onderwijs worden
nieuwe deuren naar de universiteit opengesteld, zodat ook voor studenten die niet
uit de grieks-latijnse humaniora doch uit de moderne, economische en zelfs technische
secties komen, alle of bepaalde faculteiten toegankelijk worden. Wel voorzien de
wettelijke bepalingen een supplementaire maturiteitsproef8). In hoe

6) Samen met de vreemdelingen 14.663 op 35.450 (nl. 41,4%).
7) L. Wieërs, De betekenis van Leuven in België, in: Onze Alma Mater, 1963, 4, pp. 12-16.
8) J. Gonsette, s.j., Pour ou contre l'examen de maturité?, in: Famille, Collège et Institut, 22
(1963-1964), pp. 65-74.
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ver deze proef de hekatomben in de eerste jaren universiteit zal verminderen, blijft
een open vraag9), al is het zeker dat voor velen aldus een onrechtvaardige sluitboom
zal worden weggenomen.
Aan het andere einde van de universitaire vorming stelt zich de vraag naar de
grondiger specialisatie der ‘postgraduates’, die de groeiende groep assistenten,
wetenschappelijke navorsers, aspiranten van het Nationaal Fonds voor
Wetenschappelijk Onderzoek, enz. omvat. Van de uitbreiding van zijn
wetenschappelijke elite is ook België voortaan definitief afhankelijk bij het handhaven
en versterken van zijn rol in de Euromarkt en op ruimer internationaal vlak. Aldus
wordt de vraag gesteld naar de noodzakelijkheid en de mogelijkheid van
elite-onderwijs10). Opnieuw is de Vlaamse achterstand een feit, waarvoor niet enkel
de globale ondervertegenwoordiging in het universitair onderwijs mag aansprakelijk
gesteld worden, doch eveneens elementen van meer psychologische aard: bekwame
Vlamingen hebben te weinig wetenschappelijke ambitie. Komt dit omdat zij in eigen
milieu onvoldoende gesteund worden? of omdat zij zelf, zonder al te ruime culturele
background van huis uit, zich vlug tot de onmiddellijk financieel rendabele taak
beperken en zich weinig bekoord voelen door een veeleisende strikt wetenschappelijke
carrière? Is ook de oriëntatie vanuit het secundair onderwijs niet te eenzijdig? De
gegevens voor de doctoraten in de academiejaren 1959-1960 en 1960-1961 wijzen
in deze richting: de Universitaire Stichting vermeldt hier voor Letteren en
Wijsbegeerte 28 nederlandstalige doctoraten tegenover 20 franstalige en voor de
faculteit der wetenschappen 45 nederlandstalige doctoraten tegenover 84 franstalige11).
Zelfs kan met Dr. Wieërs de vraag gesteld worden of hier een verkeerde
spiritualistische instelling van de kant van vele katholieken geen determinerende rol
speelt. Naarmate de vertegenwoordiging der katholieke studenten groter is, ligt
immers het aantal van hen die in de exacte richting studeren lager: voor 1960-1961
telden de universiteiten Luik 38,7%, Brussel 27,7%, Gent 33,5%, Leuven Vlaams
23,9% en Leuven Frans 19,7% studenten in de faculteiten der zuivere en toegepaste
wetenschappen.

9) J. Kerkhofs, s.j., Slagen en Mislukken aan de Universiteit, in Streven, XIV, 1 (1961), p. 492
vlg.
10) Terloops kan men zich afvragen of een democratisering ‘naar beneden’ wel de beste elementen
hun kansen biedt en of, zowel in secundair als hoger onderwijs, geen grotere concurrentie
tussen scholen (kwalitatieve concurrentie!) ook inzake programma's (met verruimde
experimenteermogelijkheden) juridisch moet mogelijk gemaakt worden, waardoor de o.i.
juist voor een democratie zo nodige elite-scholen zouden kunnen groeien, zoals o.m. in de
U.S.A. het geval is.
11) J.L. Wieërs, Over de oorzaken van het tekort aan wetenschappelijke roepingen in Vlaanderen,
in: Onze Alma Mater, 16 (1962), 3, pp. 5-20.

Streven. Jaargang 17

628
Twee andere, uit een liberaal-christelijke traditie geërfde factoren werken remmend
op het modern wetenschappelijk werk. Er is vooreerst de overdreven binding aan de
‘traditie’, waardoor het vermijden van risico's belangrijker is dan het scheppend
ontdekken van nieuwe mogelijkheden. Nochtans meer dan ooit geldt voor elke
opvoeder het woord van Paul Valéry tot de leerlingen van het lyceum van Sète: ‘Il
'sagit de faire de vous des hommes prêts à affronter ce qui n'a jamais été’. Vervolgens
hindert het overgeleverde individualisme het vinden van de zo nodige vormen van
team-work, zonder welk voortaan noch wetenschappelijke, noch economische, noch
culturele vooruitgang mogelijk is.
Opnieuw blijkt hier hoe een juist begrip van de universitaire problematiek het
situeren van de universiteit in het volksgeheel met het erkennen van een wederzijdse
diepgaande beïnvloeding veronderstelt.

Voorgestelde oplossingen
Tussen de vele voorgestelde oplossingen om de Vlaamse achterstand te verhelpen
zijn er twee die door invloedrijke pressiegroepen zowel op het politieke als op het
wetenschappelijke vlak verdedigd worden. Geen van beide oplossingen bedoelt
volledig te zijn en onderling zijn ze tot op zekere hoogte tegenstrijdig.
Een aantal andersdenkenden, daarbij gesteund door een kleine groep katholieken,
gegroepeerd deels in de ‘Stichting Universiteit Antwerpen’, deels in de groep
‘Eenheid’, wil het probleem oplossen door aan de belangrijke agglomeratie Antwerpen
een Rijksuniversiteit te schenken, geheel of gedeeltelijk van alle faculteiten voorzien.
Deze universiteit zou, schematisch samengevat, op twee hoofdsecties opgetrokken
worden, nl. de groep wetenschappen en toegepaste wetenschappen en de groep mensen maatschappij-wetenschappen, waartussen dan nog een sectie voor de studie van
het contact tussen beide groepen. Voor de wereldbeschouwelijke vakken zouden de
cursussen eventueel gesplitst worden, zodat bv. filosofie in christelijke én in
vrijzinnige richting zou gedoceerd worden. Zij zou daarbij het systeem van de
ex-cathedra-colleges vervangen door het invoeren van ‘tutorials’ en ‘team-work’,
waardoor en de zelfwerkzaamheid der studenten en het contact met de professoren
zouden worden bevorderd; tevens zou door grotere interdisciplinaire vervlechting
de wederzijds verrijkende beïnvloeding der vakken meer persoonlijke synthese
mogelijk maken. Tenslotte zou zeer veel aandacht aan de research besteed worden.
Hoofdbedoeling is een elite-universiteit op een totaal nieuwe leest.
In feite is dit voorstel gegroeid uit overwegingen die van zeer uit-
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eenlopende aard zijn: politieke motieven (een kiesprogramma voor de
najaarsgemeenteverkiezingen met als hoofdbelofte Antwerpen de ‘eigen’ universiteit
te bezorgen), economische (de snelle industriële uitbreiding van Groot-Antwerpen
vergt een stijgend aantal hoog gekwalificeerde technici), ideologische (de
tegenwerking van de ‘verzuiling’ tussen Rijks- en katholiek universitair onderwijs,
oorzaak van wederzijds wanbegrip en intolerant optreden) en wetenschappelijke (een
nieuw systeem voor het structureren der faculteiten en der leer-methode). Inmiddels
kreeg deze richting ook de steun van het linkse vakverbond voor openbare diensten.
De andere opvatting, gekristalliseerd in een wets-voorstel van oud-minister R.
Houben, C.V.P.-senator, wil soepeler en pragmatischer te werk gaan12). Hier is niet
de theorie uitgangspunt, doch de concrete sociale en pedagogische behoefte der
geïnteresseerde bevolkingsgroepen. Kern van deze opvatting is: uitzwerming der
universitaire kandidaturen. Inzake de eventuele mogelijkheid later een pluralistisch
gestructureerde universiteit Antwerpen te verkrijgen, wordt noch pro noch contra
stelling genomen.
De motivering voor deze richting wordt samengevat in de titel van de reeds
vermelde brochure: Ruimere kansen voor allen. Vooreerst is het vertrekpunt niet
Antwerpen doch Vlaanderen in zijn geheel. De oprichting van een universiteit te
Antwerpen zou immers geen verandering brengen in de situatie van West-Vlaanderen
of Limburg, provincies waar verhoudingsgewijze de achterstand inzake deelname
aan het universitair onderwijs nog groter is dan te Antwerpen13). Vervolgens erkent
deze groep dat het vooral Leuven is waar de Vlaamse aangroei het sterkst is en de
grootste aanpassingsproblemen stelt. Deze ‘vraag’ beantwoorden met het ‘aanbod’
van een nieuwe Rijksuniversiteit, waarbij aan de toch hoofdzakelijk in christelijk
perspectief georiënteerde volkswil slechts enkele oppervlakkige concessies zouden
worden gedaan, lijkt weinig democratisch. De studie wijst er terecht op dat
‘universitairen niet mogen worden opgesloten in een bepaalde

12) In oktober 1962 werd door de senatoren R. Houben en V. Leemans een wetsvoorstel ingediend
strekkende tot wijziging van de wet van 28-4-1953 (betreffende de Rijksuniversiteiten van
Gent en Luik) en die van 12-8-1911 (betreffende de rechtspersoonlijkheid der vrije
universiteiten van Brussel en Leuven). De twee artikelen van het wetsvoorstel behelzen: 1)
Wanneer kandidaturen worden opgericht dienen zij afhankelijk te zijn van bestaande
universiteiten; 2) De universiteiten van Brussel en Leuven blijven, voor wat de eventueel
van hen afhangende inrichtingen betreft, niet meer beperkt tot de geografische omschrijving
van hun arrondissement (wat sedert 1911 wel het geval was). Het wetsvoorstel slaat enkel
op de kandidaturen.
13) Zie de studies Limburg en het Hoger Onderwijs en Universitair Onderwijs in
West-Vlaanderen, verschenen onder de verantwoordelijkheid respectievelijk van de bestendige
deputatie der provincie Limburg en van de Westvlaamse Economische Raad.
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denkrichting. Maar openheid sluit de geestelijke structuratie van een samenleving
niet uit. Met moet immers voldoende oog hebben voor de eerste opleiding van de
jonge studenten - wat juist in de kandidaturen geschiedt - in de sfeer van het eigene’14).
Betreffende het eerste voorstel dient erkend te worden dat België behoefte heeft
aan meer gekwalificeerd wetenschappelijk personeel. Of hiertoe echter in de
onmiddelijke toekomst een nieuwe universiteit de oplossing is, kan ernstig betwijfeld
worden. Oprichting van kandidaturen kan de bestaande universiteiten aan de basis
ontlasten (in Leuven bv. bevinden zich ongeveer 50% der studenten in de
kandidaturen) en hen in de gelegenheid stellen meer aandacht te besteden aan de
verzorging van de licenties en de verdere specialisatie. Door grotere taakverdeling
tussen de vier universiteiten en door bevordering van een geïntegreerde programmatie
van de navorsing zou hier op korte tijd creatief werk kunnen worden geleverd - terwijl
een universiteit Antwerpen slechts binnen twintig jaar voldoende wetenschappelijk
geakklimatiseerd zal zijn om in de groep der bestaande Belgische universiteiten echte
research-bijdragen te kunnen leveren. Tenslotte lijkt het onwaarschijnlijk dat, waar
de bestaande universiteiten reeds recruteringsmoeilijkheden hebben m.b.t. de
aanwerving van nieuwe professoren, de universiteit Antwerpen, zonder een soepele
overgangsformule van kandidaturen, een groep academisch personeel van ongeveer
1.000 leden zou kunnen samenstellen, nodig om zijn specifiek pedagogisch
programma te kunnen uitwerken (dat juist een zeer intensieve bezetting met
professoren veronderstelt). Dit belet niet dat o.i. het eerste voorstetl zeer veel goede
elementen bevat, die geleidelijk in de realisatie van het tweede voorstel kunnen
worden opgenomen15).
De kracht van het tweede voorstel is zijn realisme. Op alle bestaande universiteiten
is de formule der kandidaturen, afhankelijk van een moederuniversiteit, toepasselijk.
Er zullen dus niet onmiddellijk nieuwe

14) Ruimere kansen voor allen, p. 118.
15) Zo bijvoorbeeld het doorbreken van de verzuiling op het niveau der licenties, gelijk dit
voorgesteld werd in het editoriaal Hoger Onderwijs in België, Streven, XIV, 2 (1961), p.
1037: ‘Antwerpen zou een complex van volledig dubbele, evenwaardige kandidaturen krijgen.
Er zijn hier voldoende studenten om een ruime recrutering te verzekeren voor de twee
ideologische groepen. Aldus zou men rekening houden met de confessionele verscheidenheid,
hetgeen juist op het niveau van de kandidaturen uiterst belangrijk is. Wanneer de activiteit
van deze eerste jaren vlot verloopt, kan men, indien dit gewenst en mogelijk is, deze aanvullen
met de normale superstructuur van de licenties en doctoraten. Deze superstructuur zou dan
door een gemengde beheerraad en een b.v. jaarlijks wisselende rector beheerd kunnen worden.
Aldus zou institutioneel de verzuiling en tevens financieel een onverantwoorde splitsing van
de meest kostbare afdelingen van de nieuwe universiteit vermeden worden’. Zou een nieuwe
juridische formule van stads- of provincie-universiteit (zie Nederland) hier ook niet kunnen
inspireren?
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instellingen, van een eigen rechtspersoonlijkheid voorzien, worden opgericht. De
uitgezwermde kandidaturen maken een integrerend deel uit van de inrichtende
universiteit. De wetenschappelijke verantwoordelijkheid berust niet bij een nog te
creëren traditieloze groep professoren, doch bij de inrichtende universiteit, waardoor,
ook in de ogen der ouders, het peil der opleiding wordt gewaarborgd. Daarenboven
hebben de docenten der kandidaturen daardoor een reële promotiekans binnen het
academisch corps der universiteit waartoe zij behoren. Financieel drukt het oprichten
van kandidaturen ongetwijfeld minder zwaar op de schatkist dan het organiseren van
twee nieuwe universiteiten (Antwerpen, Mons), waarbij men per universiteit 10
miljard als vertrekcijfer der oprichtingsonkosten mag aanvaarden16). Belangrijk vooral
is het feit, dat door de universiteit door middel van kandidaturen dichter bij het volk
te brengen, de remmende psychologische barrières doorbroken worden en voor een
groot aantal begaafde jongeren het universitair onderwijs praktisch mogelijk zal
worden. Inzake de plaats der inplanting kan alleen een realistisch akkoord tussen de
bestaande universiteiten tot verantwoorde oplossingen leiden. De gepubliceerde
studies en de adviezen van specialisten als de professoren Coetsier, Derine, Deleeck,
Dr. Wieërs, enz. wijzen alle (wat Vlaanderen betreft) in de richting van kandidaturen
in Antwerpen, Brugge, Hasselt. Terecht merkt de reeds vermelde brochure hierbij
op: ‘In principe dienen in de gespreide kandidaturen alle studierichtingen te worden
voorzien. Dit is mogelijk, aangezien de kandidaturen een basisopleiding verstrekken
en de eigenlijke specialisering slechts in de licenties of doctoraten een aanvang
neemt17). Door de spreiding tenslotte wordt automatisch en geleidelijk het aantal
leerkrachten opgedreven, waardoor het contact student-professor zal worden
bevorderd.
Ook in het buitenland vindt het kandidaturen-systeem interessante voorbeelden.
Bij de decreten van 8-10-1957, 17-11-1958 en 2-11-1960 is het Franse ministerie
van onderwijs overgegaan tot de oprichting van 22 wetenschappelijke, 16 literaire
en 12 juridische ‘collèges universitaires’. En nog wil men verder, zoals minister C.
Fouchet schreef: ‘De nombreux collèges universitaires ont été créés en dehors des
villes de faculté. Dès cette année, l'enseignement supérieur est dispensé dans trente-six
villes en France. Mais il faut faire davantage’18). Als moti-

16) De Duitse projecten in verband met de oprichting der universiteiten Bremen, Bochum,
Regensburg voorzien 1 miljard D.M. per universiteit.
17) Ook de U.R.S.S. volgt dit systeem van indeling in de eerste, algemeen gehouden basisjaren
en de volgende specialisatiejaren: M.A. Prokofiev, e.a., Higher education in the U.S.S.R.
Educational studies and documents, no. 39, Unesco, 1961.
18) C. Fouchet, L'évolution de l'enseignement supérieur en France, in Bulletin International des
Universités, Paris, nov., 1963, p. 294.
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vering voor deze politiek werd o.m. aangegeven: ‘L'institution des collèges
scientifiques universitaires correspond à la double nécessité de décongestionner les
facultés des sciences et d'attirer davantage de jeunes vers les études scientifiques, en
rapprochant de leur foyer familial le centre d'enseignement’19). In de U.S.A. met zijn
reuzeuniversiteiten, is méér wellicht dan in enige andere staat uit het Westen de
spreiding doorgevoerd. In talrijke onafhankelijke en erkende undergraduate colleges
(ongeveer gelijk te stellen met de eerste drie jaren der Belgische universiteiten) en
in ruim 900 colleges (die de twee jaren vergelijkbaar met de kandidaturen bevatten)
wordt de overgang tussen de high school en de grote en sterk gespecialiseerde
universiteiten voorbereid. Dank zij de geleidelijke vorming in beperkte groepen
worden er zowel de assimilatie van de leerstof als de selectie der studenten voor
verdere studie bevorderd. De enorme concentratie aan de top, o.m. van de research
(Yale, Harvard, Princeton), is geenszins in tegenspraak met de zeer ver doorgedreven
decentralisering in de onderste lagen van het onderwijs.

Slotbeschouwingen
Ook de uitzwerming der kandidaturen is geen toverformule, noch voor de echte
democratisering, noch voor de oplossing van een aantal problemen van kwalitatieve
aard, die nadien zullen blijven voortbestaan.
De uitzwerming kan enkel slagen indien een geheel nieuw pedagogisch systeem
in deze kandidaturen wordt uitgedacht (en dus ruime experimenteermogelijkheden
worden toegelaten). Elk complex van kandidaturen dient een eigen ‘campus’ te
vormen, waar professoren en studenten in nauw contact samenleven20). Indien
kandidaturen te Antwerpen, Brugge en Hasselt een studentenpendelverkeer vanuit
b.v. Turnhout, Kortrijk, Maaseik in het leven zouden roepen - waar deze studenten
vroeger in de bestaande universiteitssteden op kamers logeerden - dan is het
heelmiddel erger dan de kwaal die men beoogt te genezen. Enkel een resoluut en
voor studenten, wonend buiten een bepaalde zone, obligatoir invoeren van verblijf
in studenten-homes kan het klimaat waarborgen, vereist voor universitaire vorming.
Zo is een ernstig contact met de professoren mogelijk; enkel daar werkt team-

19) L. Rolland, Les transformations de l'enseignement supérieur en France, Revue de
l'enseignement supérieur, Paris, juillet-sept., 1960.
20) Zie het Report of the sub-committee on Halls of Residence, University Grants Committee,
London, 1957. Ook de plannen voor de ‘homes’-opvatting in de nieuwe universiteiten van
Orléans en het Estudio General de Navarra in Spanje zijn inspirerend.
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work echt creatief21). Het komt er immers ook op aan, de universiteit dichter bij het
milieu te brengen om de jonge mens de kans te geven zich van dit grotendeels
intellectueel remmend milieu vrij te maken, niet om het universitaire klimaat tot eng
provincialisme te herleiden. Een zekere psychologische breuk tussen het milieu der
kandidaturen en het thuis-milieu moet bewust bevorderd worden. Voor studenten
zonder culturele background is deze relatieve vervreemding conditio sine qua non
om later het volk werkelijk als cultuurversnellende elementen te kunnen dienen. Een
uitwisseling van studenten en professoren tussen de verschillende kandidaturen
onderling zou eveneens een heilzame werking kunnen uitoefenen op het gehele
systeem. De vestiging van nieuwe industrieën in Limburg en West-Vlaanderen zal
daarenboven het aantal gezinnen van intellectuelen, afkomstig uit andere provincies,
doen toenemen en aldus ook in de kandidaturen enigszins automatisch de confrontatie
der mentaliteiten bevorderen.
Vervolgens mogen, wat de specifiek christelijk georiënteerde kandidaturen betreft,
deze niet de plaats worden waar geestelijken benoemd worden als beloning voor
bewezen diensten of om het ‘kerkelijk’ klimaat te garanderen. In de specifieke
pastoraal is er immers een gevoelig tekort aan bekwame priesters. Het ware wenselijk
dat de administratieve en wetenschappelijke functies ook hier aan leken zouden
worden toevertrouwd, terwijl een studentenparochie voor de zielzorg zou instaan.
Dit zou de gezonde ambitie van een aantal bekwame, nu soms beneden hun niveau
werkende leken uit het secundaire onderwijs en van jonge navorsers stimuleren.
Tenslotte zouden deze kandidaturen als gemeenschappen van professoren en
studenten in de eigen omgeving geleidelijk het culturele klimaat helpen wijzigen en
aldus een spiraalvormige beweging op gang brengen en bijdragen tot de community
development van een ontwikkeld gebied.
Het grotendeels sociaal-pedagogische, ideologische en politieke probleem der
kandidaturen mag niet uit het oog doen verliezen dat naast cultuur- en
wetenschapsoverdracht met ruimere kansen voor allen, het specifiek wetenschappelijk
onderzoek een hoofdtaak is der universiteit. Het consulteren van de publikaties van
grote buitenlandse universiteiten leert dat - behalve in het domein der strikte
geesteswetenschappen - de research-resultaten der Belgische universiteiten zelden
als be-

21) Alice Eden (University of North Staffordshire), Social life in a provincial university, in The
British Journal of Sociology, X (1959), p. 309: ‘51% home students, 49% lodging students
and 21% Hall students in Newcastle said they had never had any contact with any member
of the teaching staff outside of the formal teaching hours’. M.a.w. contact is enkel vruchtbaar
voor Hall-students.
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langrijk vermeld worden. En hierop maakt Leuven geen uitzondering. Inzake
Nobelprijzen - hoe betrekkelijk ook als parameter van wetenschappelijke activiteit,
toch bruikbaar - komt België ver achter de meeste, zelfs kleinere cultuurlanden. Om
deze kwalitatieve achterstand in te halen baten geen halve maatregelen. Het is ook
niet in de eerste plaats een kwestie van financiële middelen, zoals Skandinavië en
Nederland voldoende leren. Hier dringt zich een drastische reorganisatie op, over
ideologische, linguistische en partijpolitieke tegenstellingen heen22). Doch daartoe is
meer echt wetenschappelijke ambitie, meer onbaatzuchtige waarheidsdrift vereist
dan de traditioneel overgeleverde denktrant tot nog toe als passend aanvaardde23).
Tenslotte is er de dienst aan de ontwikkelingslanden. De Belgische universiteiten
oefenen geen bijzondere aantrekkingskracht uit op de buitenlandse studenten, ook
Leuven niet, dat met 8,1% vreemdelingen het Belgisch gemiddelde 8% evenaart.
Als internationale carrefour, als niet-imperialistische kleine natie, als grotendeels
nog christelijk volk heeft België zovele motieven om een groeiende internationale
rol te vervullen door bij te dragen tot de intellectuele ontwikkeling van de toekomstige
verantwoordelijken der jonge landen, zowel door vreemde studenten hier te vormen
als door eigen universitaire leerkrachten uit te zenden. Lovanium is indrukwekkend
en een aantal Belgen doceert in Latijns-Amerika. Doch in verhouding tot de behoeften
en de mogelijkheden stellen zich hogere eisen.
Onverbiddelijk zal de plaats van een volk in de wereld voortaan hoofdzakelijk
bepaald worden door de kwaliteit van zijn georganiseerde brain-trust. Indien dit waar
is, wordt de toekomst, zowel van Vlaanderen als van België, op de eerste plaats door
de universiteit bepaald. Men mag terzake hopen dat de ‘wijzen’ zullen inzien dat
alleen wijsheid die gepaard gaat met durvende creativiteit, ware wijsheid is.

22) Zie de belangrijke serie artikelen in La Revue Nouvelle: A. Molitor, L'Avenir de l'université,
1958, pp. 159-168; 259-267; 484-492; 585-590. L'Université, aujourd'hui et demain, spec.
nr octobre 1961, pp. 257-301. J. Lannoye, Louvain: pour un nouveau départ, 1964, pp.
192-195.
23) Cfr. J. Fleerackers, Wetenschappelijk onderzoek en wetenschapsbeleid in Vlaanderen, in
Streven, XVII, 1 (1964), pp. 532-543.
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Het noodlot van een herdenking
A. van Leeuwen S.J.
TIEN jaar geleden, op 1 mei 1954, hebben de Nederlandse bisschoppen de herdenking
van het herstel der hiërarchie in Nederland besloten met het uitgeven van een
mandement over ‘De katholiek in het openbare leven van deze tijd’. Dit document
bekommerde zich voornamelijk om de handhaving der eenheid van de katholieken
in hun confessionele organisaties op politiek, sociaal en cultureel gebied als middel
tot een daadwerkelijke kerstening van het openbare leven. Wij mogen dit mandement
dus karakteriseren als een uitvoerig pleidooi voor de handhaving en verdere
ontplooiing van de katholieke organisaties, overeenkomstig de bijzondere eisen die
door de toenmalige omstandigheden werden gesteld. Deze opzet werd in een laatste
paragraaf nog onderstreept door ernstige waarschuwingen tegen onchristelijke
stromingen, met name tegen het liberalisme, het moderne humanisme en de
Vereniging voor Sexuele Hervorming, verder door een herhaling van het verbod en
het stellen van sancties op persoonlijke medewerking aan N.V.V., V.A.R.A. en de
socialistische pers, aan het communisme en de E.V.C. en tenslotte door een ernstige
vermaning tegen het lidmaatschap van de P.v.d.A.
Al aanstonds ontmoette het mandement veel kritiek, niet alleen van de kant der
gediskwalificeerde organisaties, maar ook van de zijde van overtuigde katholieken
die voor een opener en verdraagzamer standpunt pleitten. Met name wensten deze
laatsten meer soepelheid wat betreft de persoonlijke medewerking met de
socialistische organisaties en de waardering voor het werk van het Humanistisch
Verbond.
Wanneer wij nu, na tien jaar, de ontwikkeling overzien, komt het ons voor, dat de
omstandigheden voor dit mandement niet erg gunstig waren: het verscheen op een
ogenblik, dat de groei naar een grotere openheid in katholieke kring nog maar
nauwelijks begonnen was en zeker nog geen algemene erkenning vond. Het
herdenkingsschrijven zette daardoor te veel de lijn van het verleden door en toonde
te weinig begrip voor ruimere toekomstperspectieven. Tegen deze achtergrond zou
men mogen zeggen, dat het herdenkingskarakter dit document noodlottig is geworden.
In de feitelijke ontwikkeling zien wij inderdaad, dat de katholieke organisaties
zich hebben gehandhaafd en verder ontplooid, dat zij een hechtere onderlinge
samenwerking hebben weten te bereiken overeenkomstig de positieve richtlijnen
van het mandement. Tevens echter valt te constateren, dat er in dit decennium een
steeds grotere openheid is
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gegroeid, een grotere mogelijkheid niet alleen tot organisatorische samenwerking,
zoals die b.v. op het ogenblik bestaat tussen het N.K.V. en het N.V.V., maar ook tot
persoonlijke medewerking van katholieken binnen algemene en socialistische
organisaties.
Door de feitelijke verandering in de situatie zijn de argumenten ten voordele van de
katholieke organisaties zeker gerelativeerd:
* De groeiende erkenning van het feit dat wij ons bevinden in een gemengde
samenleving, verplaatst het doel van onze katholieke inspanning van het
meewerken aan de ‘opbouw van een christelijke gemeenschap’ naar het leveren
van een positieve bijdrage aan onze nationale samenleving vanuit onze katholieke
levensovertuiging.
* De katholieke organisatie biedt ons stellig het krachtige middel van het
georganiseerd optreden, maar meer en meer komt men tot het inzicht, dat dit
niet de enige weg is om te bereiken, dat onze bijdrage, geïnspireerd door de
katholieke levensovertuiging, efficiënt zal zijn. Dit kan namelijk ook gebeuren
door persoonlijke medewerking in algemene organisaties, d.w.z. in organisaties
die niet berusten op het beginsel der neutraliteit, maar die nadrukkelijk van al
haar leden een medewerking vragen welke gebaseerd is op hun diepere
levensovertuiging.
Het is nu dus de vraag, of onze bijdrage in de gegeven situatie vruchtbaarder
zal zijn, indien zij gegeven wordt via de katholieke organisaties, of door
persoonlijke medewerking - al dan niet groepsgewijs - in algemene organisaties,
of misschien langs beide wegen tegelijk (Zwei Geleise Politik)1).
* Wij hebben meer begrip gekregen voor de eigenstandigheid der diverse waarden
ten opzichte van de religieuze overtuiging, m.a.w. voor de relativiteit waarmee
politieke, sociale en culturele standpunten afhankelijk zijn van de diepere
beginselen. Daarom kunnen wij politieke, sociale en culturele standpunten niet
lijnrecht afleiden uit de levensbeschouwelijke beginselen. Oppositie tussen
politieke, sociale of culturele meningen is mogelijk binnen een confessioneel
homogene groep en in feite lopen de politieke tegenstellingen zeer vaak dwars
door de confessionele partijen heen.

1) In de vijftiger jaren werd in Duitsland naast de socialistisch gedirigeerde vakcentrale, de
D.G.B., een confessionele vakvereniging opgericht, de K.A.B. Wat ledental en feitelijke
macht betreft, speelt de K.A.B. op vakverenigingsgebied naast de D.G.B. een rol van uiterst
geringe betekenis. Toch heeft de K.A.B. een zeer grote invloed uitgeoefend op de
vakbewegingspolitiek van de D.G.B., die door de concurrentie van de K.A.B. gedwongen
werd in grote mate rekening te houden met de christelijke levensopvattingen van velen van
haar leden.

Streven. Jaargang 17

637
Het zal dan ook meermalen voorkomen, dat de partijdiscipline der confessionele
partijen onvoldoende ruimte laat om voor een eigen politieke mening op te
komen. Dan wordt geëist, dat men zijn persoonlijke politieke standpunt opoffert
aan de uniformiteit van de mening der confessionele partij.
* Men ziet gaandeweg duidelijker, dat de levensovertuiging slechts één der
factoren is die het concrete politieke standpunt bepalen, een factor die sóms
doorslaggevend moet zijn en sóms van zeer weinig betekenis is (met alle
mogelijke graden van belangrijkheid of onbelangrijkheid daartussen in).
Vooral als de algemene organisaties met de diepere overtuiging van hun leden
bewust rekening houden, komt men in concreto voor de keuze te staan tussen
partijvorming op confessionele basis of op een grondslag die onmiddellijk op
de in het geding zijnde waarden betrekking heeft.

Conclusies
1. De confessionele partij is ongetwijfeld nog steeds een efficiënt middel om de
mening op politiek, sociaal of cultureel gebied, in zoverre zij door de
levensovertuiging mede bepaald wordt, tot haar recht te doen komen. 2. De
medewerking in een algemene organisatie kan in gegeven omstandigheden of voor
bepaalde personen een efficiënte weg zijn om vanuit eigen levensovertuiging een
bijdrage te leveren. 3. De algemene organisatie, afgestemd op een specifiek politiek,
sociaal of cultureel doel, laat grotere ruimte voor de eigen keuze op deze gebieden;
de confessionele organisatie gaat uit van de eenheid van levensovertuiging en laat
minder differentiatie toe naar specifiek politieke, sociale of culturele voorkeur. 4.
De verboden, sancties en ernstige vermaningen van het mandement zijn door deze
ontwikkeling zeker in belangrijke mate gerelativeerd. Zou een dergelijk mandement
nu, na tien jaar, verschijnen, dan zou het ongetwijfeld van een grotere openheid en
verdraagzaamheid blijk geven, die ons inziens vooral tot uiting zouden komen in een
positievere waardering voor het werk van het Humanistisch Verbond, en vooral ook
in een abrogatie van de verboden, sancties en ernstige vermaningen ten aanzien van
de socialistische organisaties. 5. Het lijkt ons van zeer groot belang, deze mildere
houding en deze abrogatie van verboden, sancties en ernstige vermaningen ten
opzichte van de socialistische organisaties feitelijk te erkennen en dit te meer, waar
een officiële correctie door een nieuw mandement voorzeker inopportuun geoordeeld
moet worden.
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Constitutionele overwegingen bij de verloving van Prinses Irene
F. Duynstee
1. Particuliere en regeringsaangelegenheden
GELOOFSOVERGANG van de Prinses, verloving en bekendmaking van de verloving
en datum en plaats van het huwelijk zijn particuliere aangelegenheden van de
koninklijke familie, ter zake waarvan de ministers niet zijn de constitutionele adviseurs
van de Koningin en derhalve op hen ook geen verantwoordelijkheid in staatsrechtelijke
zin ligt of liggen kan. Daar waar de ministers de constitutionele raadslieden zijn van
de Koningin is hun positie van monopolistische aard; op dat terrein zijn andere
raadgevers van de Koningin inconstitutioneel. De verantwoordelijkheid van de
ministers in staatsrechtelijke zin voor daden des Konings vloeit uit deze - anderen
(ook de Prins) uitsluitende - adviserende functie voort. Als constitutioneel terecht
de ministers optreden in hun staatsrechtelijke positie als raadslieden van de Koningin,
sluiten zij ipso facto en ipso jure andere raadslieden uit. In de hypothese, dat zij zich
zouden hebben ingelaten met vragen van particuliere aard en dat dit staatsrechtelijk
juist zou zijn, moet men de consequentie aanvaarden, dat ten aanzien van die zelfde
vragen elke andere raadsman staatsrechtelijk wordt buiten gesloten.
Naar mijn mening is het noodzakelijk, deze elementaire stellingen scherp voor
ogen te houden bij discussies over de vraag van afbakening van
privé-aangelegenheden en staatszaken of over de vraag, of zich tussen deze beide
terreinen een of ander tussenterrein bevindt. De vraag omtrent privé-terrein,
staatsterrein en eventueel tussenterrein krijgt pas haar constitutioneel scherpe en
inzichtelijke gedaante als zij wordt gesteld in deze vorm: waar is de Koningin
gebonden aan het anderen uitsluitende constitutionele advies van de ministers?
Terecht zegt de Regering in haar antwoord op de vragen van de heer Lankhorst
betreffende het vraaggesprek van Prinses Irene, dat de uitlatingen van de Prinses niet
aan de Regering kunnen worden toegerekend. Terecht ook vervolgt de Regering:
‘Overigens kan door een verklaring of door een optreden van een Prins of Prinses
van het Koninklijk Huis een situatie ontstaan, ten opzichte waarvan de Regering een
standpunt zal hebben te bepalen. Het al dan niet bepalen van een
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dergelijk standpunt en van de daaraan te verbinden consequenties is een
verantwoordelijkheid van de Regering’1).
In verband met daden en uitlatingen van de Prins der Nederlanden of de Prinsessen
sprak de minister-president terecht van een ‘afgeleide verantwoordelijkheid’. Primair
is er geen ministeriële verantwoordelijkheid voor de faits et gestes van de leden van
het Koninklijk Huis (anderen dan de Koningin q.q.). Maar ‘de Regering is
verantwoordelijk voor de belangen van de staat. Via de staatsbelangen komt ook het
vraagstuk aan de orde van de verantwoordelijkheid voor het optreden van Prins en
Prinsessen naar buiten. Zo kan door uitlatingen van een lid van het Koninklijk Huis
de indruk post vatten, dat iets de mening van de Regering is. Dan heeft de Regering
de plicht ervoor te zorgen, dat deze onduidelijkheid verdwijnt. Het kan zijn, dat het
optreden - dit is een theoretisch geval - van een lid van het Koninklijk Huis schade
doet aan het aanzien van het Koninklijk Huis. Dan is er een taak, een plicht en een
verantwoordelijkheid van de Regering’2). Een vergelijkbaar betoog hield de heer
Drees op 25 oktober 1956. Bij de toenmalige geruchtmakende aangelegenheid van
de koninklijke familie had de heer Oud, mede namens de andere voorzitters van grote
fracties, gezegd, dat die aangelegenheid - omdat ‘de hoogste belangen van ons
Koninkrijk’ erbij betrokken waren - niet gezien kon worden ‘als een zaak, die alleen
de draagster van de Kroon persoonlijk raakt en waarvoor Haar raadslieden geen
verantwoordelijkheid dragen’3). De heer Drees stelde voorop de eis van
terughoudendheid welke past bij ‘hier mede aan de orde zijnde aangelegenheden,
die ten nauwste het privéleven van ons Koninklijk gezin raken’. ‘Het kabinet is zich
bewust van zijn verantwoordelijkheid het mogelijke te doen tot het hooghouden der
monarchie en van Hare Majesteit Koningin Juliana’4).
In de formuleringen van de heer Oud kon het wellicht lijken, alsof de particuliere
problemen van het Huis der Koningin rechtstreeks zouden zijn voorwerp van
ministerieel adviseurschap en van ministeriële verantwoordelijkheid. In de redactie
van de heer Drees wordt duidelijker het onderscheid gemaakt tussen datgene waarvoor
de ministers wél de adviseurs van de Koning en politiek verantwoordelijk zijn en
datgene waarvoor zij dat niet zijn. De ministers zijn de adviseurs en politiek
verantwoordelijk ter zake van ‘het hooghouden van de monarchie’ en

1) Vragen dd 29 januari 1964; antwoord 19 februari; Aanhangsel 1963/4, Tweede Kamer, nr
167 (pag. 193).
2) Handelingen Eerste Kamer 1963/4, pag. 343, 2e kol.; zie ook Tweede Kamer 1963/4, pag.
1256, 1e kol., bovenaan.
3) Handelingen Tweede Kamer 1956/7, pag. 32, 1e kol.
4) Handelingen Tweede Kamer 1956/7, pag. 73/4.
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van de Koningin, terzake van het beëindigen van een bedreiging voor staat of
staatsvorm, maar daarom nog geenszins ter zake van de particuliere aangelegenheden,
hoezeer deze ook de bron mogen zijn van de gevaarlijke verwikkelingen, hoezeer
zij ook aspecten hebben, welke fataal zijn of kunnen worden voor de belangen van
staat en van monarchie. Het vinden van een uitweg uit de particuliere problemen is
en blijft een zaak van de koninklijke familie, een zaak in de particuliere sfeer. Maar
het kabinet kan als constitutioneel adviseur eisen, dat op een of andere manier welke, dat is zaak van de Koningin en de koninklijke familie - een einde komt aan
de gevaren voor staat en monarchie. Het kabinet kan ongetwijfeld de kabinetsquaestie
stellen voor het geval hieraan geen einde zou worden gebracht, en het kabinet kan
met de Koningin overleggen over een bepaalde methode, om in de particuliere sfeer
een oplossing te zoeken. Zulk overleg is ongetwijfeld vooraf gegaan aan het
communiqué van 29 juni 1956, toen de Koningin en de Prins der Nederlanden
mededeelden, dat een onderzoek zou worden ingesteld naar de publiciteitsproblemen
door een driemanschap, de heren Beel, Gerbrandy en Tjarda van Starkenborgh
Stachouwer.
In het communiqué van 24 augustus 1956 deelden de Koningin en de Prins der
Nederlanden mee, dat het advies ‘voor ons’ zeer waardevol is geweest ‘bij het
oplossen van de gerezen moeilijkheden’.
De heer Geertsema heeft in de Tweede Kamer in dit verband gesuggereerd, dat in
dergelijke gevallen kon worden gebruik gemaakt van diensten van ministers van
staat5). De minister-president wees erop, dat de ministers van staat ‘persoonlijke
adviseurs van de Koningin’ zijn6).
Hierbij worde genoteerd, dat de ministers van staat uiteraard alleen daar adviseurs
van de Koningin kunnen zijn, waar de ministers, vormende de ministerraad, niet de
adviseurs van de Koningin zijn en voor zover dan ook niet verantwoordelijk.
M.i. strekt in dergelijke problemen de verantwoordelijkheid en het adviseurschap
der ministers zich niet verder uit, dan dat - in de particuliere sfeer - n'importe welke
voorzieningen worden getroffen, welke aan de gevaren of de schade voor staat of
monarchie een einde maken. Vandaar dat de heer Drees in 1956 erop wees, dat
‘afgewacht’ moest worden tot aangekondigde voorzieningen getroffen zouden zijn
‘alvorens men zich een mening ter zake kan vormen’. Inderdaad, de vraag wélke
voorzieningen getroffen zouden moeten worden, was niet zaak der ministers als de
staatsrechtelijke adviseurs; hun zaak was alleen,

5) Handelingen Tweede Kamer 1963/4, pag. 1246/7.
6) Ibidem, pag. 1265, 2e kol.
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dat een einde kwam aan de gevaren. Zou dit niet in het vooruitzicht liggen of
onmogelijk blijken, dan zou ten slotte m.i. geen andere uitweg overblijven, dan
ontslagaanvrage door geheel het kabinet.
Als men dus spreekt over een ‘afgeleide verantwoordelijkheid’ dan betekent dit
tweeërlei:
a. verantwoordelijkheid en constitutioneel adviseurschap vloeien voort niet uit de
aard van de aangelegenheid zelf, maar uit haar repercussies voor staatsbelangen;
b. dit brengt mee, dat verantwoordelijkheid en constitutioneel adviseurschap ook
niet verder gaan wat object betreft dan de repercussies van de op zich zelf particulier
blijvende aangelegenheid. De eis van beëindiging of verandering in de orde van de
afstraling van een particuliere aangelegenheid in de sfeer van staatsbelangen is niet
slechts oorzaak, doch ook bepaling en omgrenzing van de ministeriële positie ten
aanzien van de particuliere aangelegenheid. Die particuliere aangelegenheden behoren
op te houden gevaar te zijn voor staatsbelangen, dit is het aspect, dat de ministers
aangaat.
Minder gelukkig zou de voorstelling zijn7), dat tussen de zuiver particuliere
aangelegenheden en de zuiver staatsaangelegenheden een soort tussen-groep zou
bestaan van gemengd karakter, dan wel waarbij men van geval tot geval zou kunnen
twijfelen. Het is moeilijk zich voor te stellen, dat er aangelegenheden zijn, waar de
ministers enerzijds wél de enige constitutionele adviseurs van de Koningin zijn, doch
anderzijds niet als zodanig kunnen worden aangemerkt.
De beslissing van een kabinet, dat een particuliere aangelegenheid gevaarlijke
aspecten voor hoge staatsbelangen heeft, is een constitutionele beslissing van
verstrekkende aard. In laatste instantie immers zou zij kunnen meebrengen, dat de
ministers genoopt worden hun portefeuilles ter beschikking te stellen, indien nl.
blijkt, dat in de particuliere sfeer van de koninklijke familie geen einde kan worden
gemaakt aan de bedreiging of de schade voor de staatsbelangen. Maar de heer
Geertsema8) wees er met instemming van de minister-president9) op, dat een
minister-president in zijn verhouding tot de Koning in de noodzaak kan komen te
verkeren om aan te blijven ook al zou hij niet ten volle zijn staatsrechtelijke
verantwoordelijkheid kunnen waar maken. Aftreden zou een zodanige ‘constitutionele
crisis’ kunnen verwekken, dat deze ‘onoplosbaar’ zou zijn ‘binnen het kader der
constitutionele mo-

7) Schmelzer, Handelingen Tweede Kamer, 1963/4, pag. 1241, 2e kol.; Marijnen, ibidem, pag.
1257, 2e kol.
8) Handelingen Tweede Kamer 1963/4, pag. 1245, 1e kol.
9) Ibidem, pag. 1255, 2e kol.
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narchie’. Aftreden zou dan ‘gemakkelijk het einde van de constitutionele monarchie
kunnen betekenen’. Vandaar, dat de beslissing, dat een particuliere aangelegenheid
vanuit de staat beschouwd aspecten heeft, welke dienen te veranderen, uiteraard
slechts kan genomen worden in ernstige zaken; om het betrokken gevaar te keren,
schept men het risico van een onoplosbare constitutionele crisis met gevaar voor
beëindiging van de constitutionele monarchie. Weerklonk dit wellicht nu ook in de
woorden waarmee de vice-president van de Raad van State, de heer Beel, zijn
gelukwensen via de radio aan Prinses Irene en haar verloofde op 10 februari aanbood?
De heer Beel zeide tot de Prinses, dat de onzekerheid te lang had geduurd en dat deze
‘een grote bezorgdheid over U en over het Huis van Oranje had veroorzaakt’.

2. De problemen van 29 januari tot 9 februari 1964
Het is verstaanbaar, dat eerst wegens het vraaggesprek van Prinses Irene, dat op 27
januari in de Nederlandse kranten verscheen, en daarna wegens de vreemde manier
waarop de geloofsovergang bekend werd, twijfels rezen over het publiciteitsbeleid
zoals dit door het Koninklijk Huis en deszelfs leden werd gevoerd. De
geloofsovergang van de Prinses was aan het kabinet onbekend tot op 29 januari. Het
is mogelijk, dat hieromtrent bij het kabinet grieven bestonden, en dat het kabinet de
geheimhouding door de Koningin van de definitieve geloofsovergang van Prinses
Irene hoog heeft opgenomen. Op dit punt is ook mijn conclusie, ‘dat het hier in de
eerste plaats ging om een tamelijk pijnlijke menselijke conflict-situatie’10). Deze
origine van het verloop van de zaken is m.i. noodlottig geweest. Het is ondenkbaar,
dat de geloofsovergang van de Prinses op zich zelf staatsrechtelijk relevant zou
kúnnen zijn. Men kan onmogelijk beweren, dat de ministers de constitutionele
raadgevers van de Koningin zouden zijn met betrekking tot de vraag of en hoe en
wanneer de definitieve geloofsovergang van de Prinses aan het Nederlandse volk of
aan de Nederlands Hervormde Kerk (was de Prinses lid van dit kerkgenootschap?)
had moeten worden bekend gemaakt. Een geheel andere vraag is of de koninklijke
familie - vanuit andere dan staatsrechtelijke normsystemen - in deze zaak gelukkig
heeft gehandeld. Alvorens hierover te oordelen zou men meer moeten weten dan
men doet. Ik geloof, dat niemand in Nederland, van welke richting ook, de feiten,
zoals zij zich naar buiten presenteren, bevredigend acht. Maar hier staat tegenover,
dat naar staatsrecht het

10) H. Lammers, Binnenlandse Kroniek, in De Gids, februari 1964, pag. 140.
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kabinet geen grond had zich te beklagen. Alleen werd zo de sfeer vertroebeld.
Waarschijnlijk is in de interne beraadslagingen binnen de Kroon de quaestie van
de verloving in samenhang met die van de geloofsovergang, mede met het oog op
bekendmakingen, aan de orde gekomen. Wederom stond het kabinet voor een zaak,
waarin het onmogelijk kon pretenderen de constitutionele adviseur der Koningin laat staan van de Prinses - te zijn. Ook lijkt mij moeilijk te betwisten, dat de vraag
wanneer de Koninklijke familie officieel bekendheid geeft aan een verloving van
een harer leden, volkomen ligt binnen de sfeer van particuliere beoordeling door de
ouders of van de betrokken verloofden; dit is bij de verloving van Prinses Irene niet
anders11).
Ook de vraag, of de ouders van de Prinses de naar civiel-recht vereiste toestemming
tot een huwelijk zouden geven, behoort geheel tot de particuliere sfeer van de
Koninklijke familie en ook te dien aanzien bestaat noch ministerieel adviseurschap
noch ministeriële verantwoordelijkheid. Het staat praktisch wel vast, dat noch de
Koningin noch de Prins der Nederlanden het standpunt innamen, dat zij misschien
hun toestemming naar burgerlijk recht zouden weigeren.
Het ligt door de mededelingen van de minister-president12) voor de hand, dat in de
eerste dagen noch de Prinses noch de Koningin of de Prins indiening van een
ontwerp-toestemmingswet verlangden. Logischerwijze kan worden geconcludeerd,
dat don Carlos zich met dit standpunt niet kon verenigen.
Toen heeft de Koningin met instemming en medewerking van het kabinet haar
particulier-secretaris, de heer Van der Hoeven, naar Madrid gezonden. Hij ging,
zonder instructies of aanwijzingen van het kabinet13), om inlichtingen te geven en te
verkrijgen; hij zou gaan ‘informeren over de situatie hier, de reacties op allerlei
berichten, die hier de ronde deden’14). Het staat vrijwel vast, dat hij de visie van het
kabinet is gaan schetsen, onder welke voorwaarden voor een toestemmingswet gesteld, dat deze gewenst zou zijn - de vereiste overweldigende meerderheid zou
kunnen worden verkregen in het parlement. In dit verband noemde The Times deze
voorwaarden: ‘that Prince Carlos, like Prince Henry and Prince Bernhard before him,
should renounce all other dynastic interests; that he should become a

11) Vgl voor de verloving van Prinses Juliana met Prins Bernhard: Prinses Wilhelmina, Eenzaam
maar niet alleen, pag. 256.
12) Handelingen Tweede Kamer 1963/4, pag. 1265, 1e kol.; Eerste Kamer, pag. 342, 2e kol. en
347, 2e kol.
13) Marijnen; Eerste Kamer, 1963/4, pag. 347, 2e kol.
14) Idem, Tweede Kamer, 1963/4, pag. 1256, 2e kol.
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Netherlands citizen; that he should live in the Netherlands; and that the children of
the mariage should be educated in the Netherlands’15). Voorzover mijn informaties
strekken, is dit bericht plausibel. Hoe dan ook, don Carlos was over de mededelingen
zeer verontwaardigd16).
De gevolgen zijn geweest, dat Prinses Irene een tijd lang zich terug trok en dat
zekere spanningen ontstonden. Op 4 februari keert de heer Van der Hoeven terug,
die mededelingen doet omtrent de problemen tussen Prinses Irene en don Carlos.
Hierna schijnt in het begin van de middag omtrent de moeilijkheden nog nadere
bevestiging te zijn ontvangen. Onzeker blijft, of re vera tussen de Prinses en don
Carlos de verloving was verbroken en wat de bedoelingen waren van de retraite van
de Prinses. Lammers suggereert, dat de Prinses aldus wilde bereiken, dat de Koningin
de ministers zou overreden hun standpunt ten aanzien van de voorwaarden voor een
toestemmingswet te wijzigen17). Zeker is, dat deze middag de heer Marijnen op
Soestdijk was, dat de ministers Marijnen, Biesheuvel, Scholten en Toxopeus elkander
hierna ontmoetten op de Hoge Vuurse, dat de heer Beel na de heer Marijnen op
Soestdijk kwam, dat vervolgens de heer Marijnen op Soestdijk terugkeerde, dat een
korte ministerraad volgde, dat even na 10 uur overleg begon tussen de vier ministers
en de vijf fractievoorzitters (seniorenconvent), dat de verklaring van de Koningin
voor de radio van half 11 voorwerp uitmaakte van het beraad tussen de ministers en
van het beraad tussen ministers en senioren, en dat tot grote ontroering van de
bevolking de Koningin over de radio meedeelde, dat helaas de verloving geen
doorgang vond. Lammers interpreteert de feiten aldus, dat het kabinet ‘geen krimp’
gaf en de quaestie forceerde ‘door de Koningin in het openbaar te laten verklaren
dat de verloving van haar dochter was afgesprongen’. Hierdoor zou de Prinses
gedwongen zijn, ‘kleur te bekennen’; zij liet in Spanje weten, dat de verloving toch
zou doorgaan. ‘Dat gebeurde twee dagen nadat haar moeder haar radiotoespraak had
moeten houden’, aldus de reconstructie van Lammers; ik vestig de aandacht op het
woord ‘moeten’.
Ik laat deze reconstructie geheel voor rekening van de commentator in De Gids.
Het feit, dat een dergelijke reconstructie de schijn heeft van enige plausibiliteit, is
reeds voldoende, zo dunkt mij, om te illustreren, hoe onjuist de ministers hebben
gehandeld door zich in zo extreme mate met de particuliere aangelegenheden van
de koninklijke familie te bemoeien.

15) The Times, february 10 1964, pag. 10, laatste kolom.
16) Vraaggesprek met Prins Xavier de Bourbon: De Telegraaf, 11 februari 1964.
17) H. Lammers, Binnenlandse Kroniek, in De Gids, februari 1964, pag. 143.
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Er zijn aanwijzingen, dat reeds op 5 februari aan de Koningin was meegedeeld, dat
de verloving een eventuele crisis te boven was, hetgeen erop zou wijzen, dat minstens
vanaf dit moment de Prinses het standpunt van don Carlos had overgenomen, en
misschien dat enig uitzicht op een compromis was geopend.
Op 6 februari vlogen de Koningin en de Prins der Nederlanden naar Parijs,
aanvankelijk met bestemming Barcelona. Terwijl de Koningin in het vliegtuig bleef,
ging de Prins naar de Nederlandse ambassade in Parijs. Hier zou, naar velen
aannemen, de Prins in overleg met Prins Xavier de Bourbon de grondslag hebben
gelegd voor een compromis-oplossing, waarbij don Carlos en Prinses Irene dan
wellicht zouden berusten in het niet-indienen van een ontwerp-toestemmingswet. Of
het kabinet zich verzette tegen voortzetting van de reis naar Barcelona is onzeker
gebleven.
In ieder geval is op 7 en 8 februari wederom op constitutioneel niveau druk overleg
gepleegd. Toen de Prins der Nederlanden Prinses Irene en don Carlos op 8 februari
ging halen in Madrid, moest nog enige tijd onderhandeld worden. Ook na aankomst
van de Prinses en don Carlos is in de avond van 8 februari overleg gepleegd met de
bewinds lieden tot ca 3 uur in de nacht. Toen verschenen de drie communiqués van
(zondag) 9 februari. De Prinses en de Prins de Bourbon deelden hun verloving mee;
de Koningin en de Prins der Nederlanden deelden hun instemming mee; de brief van
de minister-president aan de Voorzitter van de Tweede Kamer kwam zakelijk hierop
neer, dat bij het huwelijk de Prinses haar recht op troonopvolging zou verliezen18).
H. Lammers beschouwt dit als een triomf van de volkswil over de ‘nukken van
het vorstenhuis’19). Ik heb veeleer moeten denken aan de brief welke begin october
1840 de gravin d'Oultremont schreef aan Koning Willem I, waarin zij wees op dat
‘puritanisme-hollandisme où chacun veut régler les idées et les goûts de ses voisins,
de ses inférieures, voire même de ses supérieures dans ce pays-là, d'après les siens’20).
Naar mijn gevoelen heeft het kabinet zich te vroeg en rechtstreeks ingelaten met
de particuliere aangelegenheden van de koninklijke familie. De vraag of een verloving
tot stand kwam, was en bleef een particuliere aangelegenheid, ook dàn als voor don
Carlos hierbij het recht van erfopvolging van Prinses Irene een punt van belang zou
zijn geweest; de uitkomst bewees overigens, dat het geen essentieel punt was.

18) Kamerstuk 7564.
19) De Gids, februari 1964, pag. 139.
20) L. Roppe, Een omstreden huwelijk, Kasterlee, 1962, pag. 157.
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Waarom dan onverwijld inlichtingen te doen bezorgen omtrent de op zich zelf
onredelijke voorwaarden, zonder vervulling waarvan echter geen overweldigende
meerderheid zou kunnen worden verkregen voor een toestemmingswet? Waarom
standpunten van onherstelbaar karakter te bepalen in een sfeer van grote onrust en
zelfs van paniek? Waarom constitutionele complicaties op te roepen of te suggereren
naar aanleiding van een familie-aangelegenheid? De publieke onrust is door het
optreden van de bewindslieden veel groter geworden en de problemen werden er
veel zwaarder door. Waarom berichten over familieleven te controleren? Eenmaal
gegeven dat de Rijksvoorlichtingsdienst fungeert als apparaat voor berichten van het
Koninklijk Huis is de minister verantwoordelijk voor de ter beschikkingstelling van
het apparaat, niet voor de berichten welke het apparaat dientengevolge verspreidt
(of niet verspreidt!). Het kabinet heeft m.i. zodoende - natuurlijk in de gedachte de
monarchie te beschermen - bijgedragen tot het prestige-verlies van de monarchie.
Van haar kant heeft de Prinses m.i. minstens de schijn gewekt, niet steeds het belang
der Nederlandse monarchie voor ogen te hebben gehouden.

3. Geen toestemmingswet
De constitutionele monarchie te onzent berust op een aanvaarding en een
aanhankelijkheid, welke bij sommige volksdelen op enigszins bijzondere wijze is
verankerd. Ongetwijfeld leeft nog voort - misschien vooral op het platteland bij vele
leden van de Christelijk-Historische Unie - een zeker protestants-sacraal koningschap;
ook buiten deze kringen zal soms nog de Oranje-monarchie worden gezien als
belichamende vrijheid en verdraagzaamheid in overwinning op de Contra-Reformatie;
en elders kan deze symboliek in meer gelaïciseerde vormen voortleven: Oranje als
symbool in de strijd tegen dictatuur, tegen ‘kerkelijk staatsrecht’, tegen
anti-democratische bewegingen. Het wil mij voorkomen, dat voor het katholieke
volksdeel symboliek van deze aard weinig leeft, dat de meesten de monarchie zien
als deel van de natie en vertegenwoordiging van de continuïteit en de ontwikkeling
van ons staatsverband. De - m.i. gelukkige - ‘Entmythologisierung’ van de monarchie
van het Huis van Oranje is historisch beschouwd voor het katholieke volksdeel
vanzelfsprekend.
De monarchie nu, begrepen als nationaal koningschap, brengt mee, dat bij huwelijk
van een troonopvolger slechts op gewichtige gronden een toestemmingswet uitblijft.
Struycken, die in zijn college ter gelegenheid van de geboorte van Koningin Juliana
de aard van het nationale
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koningschap zo voortreffelijk schetste, heeft over de criteria, welke behoren te gelden
bij beoordeling van toestemming of niet, het volgende geleerd: ‘De eis der
goedkeuring heeft een tweeledige strekking, ten eerste met betrekking tot de
persoonlijke hoedanigheden van degeen, met wie het huwelijk wordt aangegaan; de
Staten-Generaal hebben ervoor te waken, dat niet een onwaardige aan ons Vorstenhuis
wordt verbonden;.... ten andere met betrekking tot de band met vreemde
Vorstenhuizen, die door het huwelijk wordt gelegd; de Staten-Generaal hebben zich
daarbij af te vragen, of niet door het huwelijk betrekkingen zullen worden in het
leven geroepen, die voor de belangen, misschien zelfs de zelfstandigheid van ons
volk, schadelijk kunnen zijn’21).
Het komt dus neer op: a) persoonlijke onwaardigheid; b) schade voor het
staatsbelang. Het zijn dus gronden ontleend aan een ‘entmythologisierte’ visie op
het nationale koningschap.
Het staat voor mij vast, dat het verzet tegen totstandkoming van een
toestemmingswet - los van de vragen van de aangevoerde argumentatie - voortvloeit
uit ‘mythologische’ visies op de Oranje-monarchie. Dit heten dan euphemistisch:
‘politieke overwegingen’, staande naast de ‘staatsrechtelijke’ welke Struycken op
het oog had.
Nu heb ik er toch grote moeite mee, om weigering van een toestemmingswet op
andere dan gronden van het type door Struycken genoemd, staatsrechtelijk toelaatbaar
te oordelen.
Ongetwijfeld, na (niet vóór!) de officiële verloving (17 october 1900) van Koningin
Wilhelmina met de hertog van Mecklenburg is de Nederlandse regering gaan
onderhandelen met die van Schwerin over de Entlassung van de Hertog uit de
Mecklenburg-Schwerinse (en hiermede de Duitse) nationaliteit22). Het voornaamste
argument was, dat zonder zodanige Entlassung de Koningin en de kinderen uit het
huwelijk zouden komen te vallen onder de Duitse wetgeving. Het verval van recht
op troonopvolging is in het geheel niet ter sprake gekomen, maar was gevolg van de
Entlassung uit de betrokken vreemde nationaliteit.
Ook bij Prins Bernhard was geen sprake van een voorwaarde voor de
toestemmingswet; de wens, dat Prins Bernhard Nederlander zou worden, was reeds
in de particuliere sfeer gevormd en sprak voor de Prins van zelf23).
Over de wenselijkheid dat bij een echtgenoot van de eerste opvolgster op de troon
analoge voorzieningen tot stand komen als geschiedde

21) Het staatsrecht van het Koninkrijk der Nederlanden, 2e druk, pag. 342.
22) Vgl Rijksgeschiedkundige Publicaties, Deel 100, pag. 341 e.v. (passim).
23) Door naturalisatie in Nederland zou hij ingevolge Duits recht zijn Duitse nationaliteit
verliezen: M.v.T. op het ontwerp naturalisatiewet van 2 november 1936 (Kamerstuk 228).
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bij Prins Hendrik en Prins Bernhard kan geen twijfel bestaan. Maar of dat naar ons
staatsrecht vereist wordt, lijkt zeer betwistbaar en zulk een staatsrechtelijke eis ware
m.i. zelfs ongewenst. De monarchale successie wordt zodoende te zeer beperkt, ja
in gevaar gebracht.
Voor een prinses, welke thans de tweede in successie is, maar welke sedert de
grondwetsherziening van 1963 ook zou komen achter eventuele kinderen uit een
huwelijk van Prinses Beatrix, is het stellen van voorwaarden voor een
toestemmingswet als in feite blijkt te zijn gedaan, absurd. De minister-president heeft
dit bij de debatten in de Eerste Kamer tot op zekere hoogte erkend, zelfs ten aanzien
van de eis dat een toekomstige echtgenoot de Nederlandse nationaliteit zou dienen
te verwerven: ‘Ik kan mij ook voorstellen, dat dat geheel verschillend ligt of er sprake
is van het huwelijk van een prinses, die de eerst geroepene tot de troon is dan wel
van een prinses, die in de lijn van de troonopvolging een verder geroepene is’24).
Hiermede is terecht voor de tweede en volgende prinsessen het standpunt, dat naar
onze constitutie toekomstige echtgenoten Nederlander moeten worden, prijs gegeven.
Maar waarom moest het dan wél gelden bij don Carlos?
Het constitutionele punt kan aldus worden geformuleerd: moeten de toekomstige
echtgenoten der prinsessen uittreden uit hun staatsverband en uit hun Huis met
deszelfs constitutionele positie en aanspraken, en toetreden25) tot het Nederlandse
regerende Huis en het Nederlandse staatsverband, óf is deze laatste toetreding voor
de echtgenoten der prinsessen niet vereist als voorwaarde voor toestemming en
blijven de betrokken echtgenoten derhalve binnen eigen staatsverband en binnen het
eigen Huis met deszelfs posities? Het lijkt mij duidelijk, dat praktisch ons kabinet
ten aanzien van don Carlos het standpunt heeft ingenomen, dat hij zou uittreden uit
zijn Huis als voorwaarde voor het geven van de grondwettelijke toestemming.
Tegelijkertijd blijkt dat het vooral de politieke aspiraties zijn van don Carlos, welke
tot dat standpunt voerden.
De minister-president zeide: ‘De Prins wil zelf welbewust - en dat is zijn goed
recht - zijn eigen politieke carrière maken; hij wil, ook wat zijn levensroeping en
zijn levenstaak betreft, die kant uitgaan. Ik geloof, dat het in verband met de
troonopvolging in Nederland bepaald onmogelijk zou zijn, indien een a.s. gemaal
van de Koningin zich dit tot levenstaak stelde’26).

24) Handelingen Eerste Kamer, 1963/4, pag. 344, 2e kol.
25) Onder meer door gelijkstelling: artikel 6 van de wet van 14 januari 1901, Stbl. no 35; artikel
4 van de wet van 24 januari 1936, Stbl. no 1. Voorts door conventie.
26) Handelingen Tweede Kamer, 1963/4, pag. 1258, 1e kol.
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De heer Geertsema zeide: ‘Het alles overheersende feit is, dat een echtgenoot van
een troonopvolgster geen politieke aspiraties - welke dan ook - mag hebben; een
vaststaand feit is voor mij tevens, dat hij de Nederlandse nationaliteit zou moeten
aannemen, hetgeen in dit geval uitgesloten zou zijn’27). Wat die nationaliteit betreft,
de minister-president dacht hierover meer genuanceerd.
Maar nu is het toch onduidelijk, waarom een echtgenoot van een onzer prinsessen,
aangenomen, dat deze echtgenoot blijft in het eigen staatsverband en in zijn eigen
Huis, de rechten, bevoegdheden en aanspraken hieruit voortvloeiende niet zou mogen
uitoefenen. Als de echtgenoot lid is van een Huis, dat een constitutionele plaats of
pretentie heeft in enig land, en hij blijft in de bedoelde suppositie lid van zijn Huis,
is dan enigerlei reden van staatsbelang aanwezig, om als voorwaarde voor
toestemming te eisen, dat hij voor zich en zijn kinderen afstand doet van de positie
of pretentie van zijn Huis? Men moet bedenken, dat uit het niet toetreden tot het
Nederlandse Huis voortvloeit, dat op zulk een echtgenoot ook niet drukken de
beperkingen welke te onzent gewenst plegen te worden ten aanzien van de activiteiten
van de leden (door geboorte of wet) van het Nederlandse Huis. Het is mogelijk, dat
een prinses blijft in haar Huis, en dat haar echtgenoot blijft in het zijne.
De heer Vondeling kwam nog dichter bij de concrete moeilijkheid door de eisen
te formuleren, waaraan een toekomstig echtgenoot zou moeten voldoen, wil een
toestemmingswet met overweldigende meerderheid tot stand komen. Hij stelde, dat
een kandidaat vooreerst ‘politiek aanvaardbaar’ moet zijn, d.w.z. hij moet geen blijk
hebben gegeven van een ‘anti-democratische gezindheid’. Hiernaast is z.i. voorwaarde,
‘dat door het huwelijk niet het innig contact met Nederland en de Nederlandse
levenssfeer verloren gaat’28).
Deze tweede voorwaarde kan in concreto voor velerlei modulaties vatbaar zijn.
Maar, hoe dit zij, in verband met de ‘politieke activiteiten’ van don Carlos trekt
uiteraard de eerste voorwaarde de meeste aandacht.
Nu is het de vraag, of deze gezindheidseis in een radicale zin moet worden opgevat,
zó, dat iemand voor de wereld van thans ten aanzien van alle landen een
‘democratische gezindheid’ (naar westers model?) behoort te hebben. Of is bedoeld,
dat daar, waar een democratie behoorlijk kán functioneren, naar zódanige
democratische staatsinrichting moet worden gestreefd als daar levensvatbaar is? Is
dit laatste bedoeld,

27) Ibidem, pag. 1247, 1e kol.
28) Ibidem, pag. 1243, 2e kol.
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dan sluit dit in, dat andere staatsvormen de juiste kunnen zijn voor andere landen in
bepaalde omstandigheden. Het wordt dan de vraag hoe men hic et nunc de situatie
in Spanje beoordeelt. Meent men, dat democratische gezindheid eist, dat daar thans
een democratie naar westers model wordt ingevoerd of nagestreefd, ongeacht de
wijze waarop dit zou moeten gebeuren en ongeacht eventuele gevolgen? Hoezeer
men ook moet wensen, dat Spanje dichter komt bij het westen, de weg hierheen lijkt
mij geplaveid met grote moeilijkheden, als deze toenadering revolutionair en niet
evolutionair zou geschieden.
Hoe dit zij, het Carlisme is ongetwijfeld een beweging, welke niet harmoniëert
met Nederlandse tradities; maar ziet men deze dingen niet teveel als gold het een
politieke partij, waarvan don Carlos dan de leider is? Het betreft hier een - ons
geenszins sympathieke - beweging, om een bepaald Huis op de Spaanse troon te
krijgen. Het is dan onjuist en onreëel, de persoon, die door een bepaalde groepering
wordt bestemd voor de Spaanse troon, te vereenzelvigen met de tradities van zijn
meest luidruchtige aanhangers. Het is bij wijze van spreken de zelfde fout als wanneer
men Willem de Zwijger zou vereenzelvigen met de meest fanatieke elementen uit
die dagen van de opstand.
In ieder geval, don Carlos geeft noch wat herkomst noch wat opleiding noch wat
uitlatingen betreft aanknopingspunten om te concluderen, dat hij een gezindheid zou
hebben getoond, welke gericht zou zijn tegen de democratische constitutie in
Nederland. En is dit niet het enige wat doorslaggevend is voor een toestemmingswet?
Men stelt: het kan niet, want anders wordt ons vorstenhuis vermengd met Spaanse
constitutionele strijd. Als don Carlos niet zou behoeven toe te treden tot het Huis
van Oranje en lid blijft van zijn eigen Huis, valt niet in te zien, hoe dan door hem
het Huis van Oranje verwikkeld zou geraken in Spaanse problemen. Het probleem
kan natuurlijk rijzen voor eventuele nakomelingen. Maar vooreerst zouden juist ten
aanzien van de kinderen afspraken gemaakt kunnen worden. En vervolgens zijn wij
dan met onze gedachten bij een toekomst welke naar menselijke berekening nog vele
tientallen jaren weg ligt.
Wij zijn het hier in Nederland er over eens:
dat - zoals het gezegd werd - een ‘Carlistische koningin’ onmogelijk is;
dat ook de gemaal van een regerende koningin zich beperkingen moet laten
welgevallen, al heeft Koning Willem I de mogelijkheid open gehouden, dat de gemalin
een vreemde kroon zou kunnen dragen (zo ook thans nog artikel 21 van de Grondwet);
dat slechts dan kinderen uit het betrokken huwelijk tot de regering
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zouden kunnen worden geroepen als zij ‘het innig contact met Nederland en de
Nederlandse levenssfeer’ hebben behouden.
In al deze gevallen zou abdicatie de enig denkbare maar tevens ook de praktisch
volstrekt onvermijdelijke sanctie vormen. Ik geloof, dat geen redelijk mens hieraan
in ons land kan twijfelen. Maar daarom kan men zich niet aan de indruk onttrekken,
dat menigeen vecht tegen chimères en dat het hier veel meer gaat om een mythe - of
om vrees voor die mythe - dan om redelijke overwegingen. Of dit nu gezegd is of
niet, of het uitgesproken wordt of niet, wij bevinden ons bij het verzet tegen een
toestemmingswet en bij het opwerpen van onredelijke en a priori ook niet
aanvaardbare voorwaarden in de sfeer van mythologie en van taaie atavismen, in de
sfeer ook van bevreesdheid om deze gevoelens te irriteren. Juist déze mythologie en
déze atavismen zijn m.i. moeilijk te verenigen met de nationale monarchie; het is
ook dubieus, of zij verenigbaar zijn met een oecumenische gezindheid. Het debat
over de vraag, of het katholicisme van de Prinses en van haar toekomstige echtgenoot
op zich zelf een argument mag vormen om geen toestemming tot het huwelijk te
geven, kan ertoe bijdragen, die achterhaalde opvattingen verder te verzwakken.
Hoe dit zij, het gevolg van de gebeurtenissen van 9 februari en van de
kamerdebatten is, dat de erfopvolging belangrijk minder gewaarborgd is dan te voren.
Vooreerst door het uitvallen van één der troonopvolgsters. Vervolgens door de
introductie van argumenten van meer gevoelsmatig dan van rationeel karakter. Ten
derde doordat voedsel gegeven is aan het stellen van m.i. extreme en voor een prinses
in de constitutionele positie van Prinses Irene ook niet aanvaardbare eisen.
Ook wordt thans elke constitutionele band met de Prinses doorgesneden. Het is
de vraag, of kabinet en parlement zich niet geroepen zullen gevoelen het
familieverkeer te blijven volgen, nu de Prinses deel zal gaan uitmaken van het Huis
van don Carlos ‘met alle consequenties daarvan’. De mate waarin het kabinet zich
met de particuliere aangelegenheden van de koninklijke familie heeft bemoeid in de
eerste helft van februari en de unanieme steun, welke deze bemoeienissen bij de
beide Kamers hebben ontvangen, vormen een bedreiging voor het particuliere leven
van de Koninklijke familie en hiermede ook voor de monarchie.
In vele opzichten vormen de gebeurtenissen rond Prinses Irene gevaarlijke en
verontrustende precedenten voor de toekomst van de constitutionele monarchie.
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China en Formosa
Resultaat van drie oorlogen
Paul Ruys S.J.
OP 17 april 1895 maakte de Vrede van Sjimonoseki een einde aan de Chinees-Japanse
oorlog. Als eerste niet-blanke Staat kreeg het zegevierende Nippon toegang tot de
arena waarbinnen de mogendheden twistten om de nalatenschap van het decadente
China en de voorrangspositie in het Verre Oosten1). Als tastbaar onderpand van zijn
verhoogde rang in de gemeenschap der Staten werd Japan in het bezit gesteld van
Taiwan (Formosa) en de Penghu-archipel (de Pescadores). De Vrede van Sjimonoseki
was aldus de laatste akte welke de status van Taiwan op volkenrechtelijk
onbetwistbare wijze vastlegde.
De Japanse aanval op Pearl Harbour en de Amerikaanse oorlogsverklaring op 8
december 1941 brachten echter heel de bestaande orde in het Verre Oosten opnieuw
in het gedrang. Sedertdien is dit onmetelijke gebied onderworpen aan het Gesetz des
Handelns, aan de normen van actie en geweld, meer dan aan de regels van recht en
goede trouw. Ook voor Taiwan weegt het voldongen feit zwaarder dan plechtige
beloften of behoorlijk bekrachtigde verdragen. Dit Gesetz des Handelns heeft zich
voor Taiwan doen gelden in drie oorlogen: de Tweede Wereldoorlog, de Chinese
Burgeroorlog en de Korea-oorlog. Al zijn die oorlogen wellicht uitgevochten, de
inzet van de strijd is er niet door beslecht. Vrede en orde zijn in dit deel van de wereld
niet hersteld en de rechtstoestand van Taiwan wordt nog steeds beheerst door deze
situatie van noch-vrede-noch-oorlog. Herhaaldelijk is het proces van rechtsvorming
vastgelopen op een nieuwe machtsdaad. De bestandslijnen aan de 17e breedtegraad
in Vietnam, aan de 38e breedtegraad in Korea en de patrouilletochten van de Zevende
Amerikaanse Vloot in de Straat van Formosa wijzen er voldoende op dat de toestand
nog steeds niet zo duurzaam gestabiliseerd is, dat men er rechtsgevolgen

1) De voornaamste stukken die in dit artikel worden aangehaald of waarop gezinspeeld wordt
zijn te vinden in:
1. United States Relations with China; with special reference to the period 1944-1949,
Department of State Publication 3573, Washington, 1949 (China Witboek);
2. Military Situation in the Far East; Hearings before the Armed Services Committee and
the Foreign Relations Committee, United States Senate, 82nd Congress, 1st Session,
Washington, 1951 (Vijfdelig relaas van het getuigenverhoor in de zaak van Mac Arthurs
ontslag);
3. American Foreign Policy, 1950-1955, Basic Documents, Department of State Publication
6446, Washington, 1957.
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aan kan hechten. Hier vigeert nog steeds de norm van de macht waarbij alle
rechtsbeschouwingen pogen aan te leunen.

De Tweede Wereldoorlog
De ‘Tweede Wereldoorlog’ begint op een verschillende datum voor de volkeren die
er in meegerukt werden. Voor Engeland en Frankrijk was het 3 september 1939, voor
Nederland en België 10 mei 1940, voor de Verenigde Staten 8 december 1941. Voor
China begon de Tweede Wereldoorlog echter reeds op 7 juli 1937, toen Chinese en
Japanse troepen slaags raakten nabij de Marco-Polobrug te Peking. Toen de
Amerikanen na Pearl Harbour op het oorlogstoneel verschenen, had Tsjiang Kai-sjek
al meer dan vier jaar lang alleen tegen Nippon gevochten. Omdat de Amerikanen
niet vóór 1943 klaar waren om de Japanse druk op het Chinese vasteland te verlichten,
maakten Tsjiang Kai-sjek en het Chinese volk er graag zes jaar van.
Dit langdurige Chinese verzet tegen de Japanse agressor ging gepaard met een
verregaande ontbinding van de Chinese politieke maatschappij. Wel was de Nationale
Volkspartij, de Kwo Min-tang, er in 1928 in geslaagd, het gezag van de centrale
regering nominaal te herstellen en door de Statengemeenschap te doen erkennen.
(Op 25 juli 1928 erkenden de Verenigde Staten de nationale regering van de Chinese
Republiek en tot op heden zijn zij aan dat bewind trouw gebleven.) Maar achter het
scherm van de herstelde eenheid wemelde het van provinciegouverneurs en
krijgsbaronnen, die over een persoonlijk leger beschikten, belasting inden voor hun
eigen zak en zich weinig gelegen lieten liggen aan het centraal bestuur. In de
randgebieden van het rijk kon men zich zelfs afvragen of de zetel van de staatsmacht
zich wel te Peking en niet te Moskou, Tokyo of zelfs Londen bevond. Van alle
factoren van ontbinding is met verloop van jaren de Communistische Partij de meest
noodlottige gebleken. Al leed zij aanvankelijk enorme verliezen door de nationale
legers, nooit werd zij volledig uitgeroeid en, na de Lange Mars van oktober 1934 tot
oktober 1935, slaagden de getrouwen van Mao Tse-toeng er in zich in het Noorden
van de bergachtige Sjensi-Provincie, in Noord-West China, vast te nestelen en Yenan
tot hoofdstad van een ‘Chinese Sowjetrepubliek’ te maken. Van daar uit wisten zij
de kansen, hun door de Chinees-Japanse oorlog en later door de Tweede Wereldoorlog
geboden, volop uit te buiten. Het Yenan-bewind van Mao werd door geen enkele
mogendheid erkend, zelfs niet door de Sowjetunie. Wel namen de Russen en in de
latere oorlogsjaren ook de Amerikanen contact op met de Communistische leiders
en onderhielden zij er agenten, wier functie zowat tussen
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die van informatoren en van politieke vertegenwoordiger in lag. Van een centraal
Chinees bestuur, dat zich ten volle kon kwijten van zijn nationale en internationale
verplichtingen, werd er in die jaren alleen gesproken door diegenen die een juridische
fictie voor werkelijkheid wilden houden of hun eigen macht wilden gebruiken om
een effectieve macht op te bouwen die aan de juridische status beantwoordde.
President Roosevelt was de eerste die de hereniging en de stabiliteit van China
wilde bewerken. Hij droomde ervan, van China de mooiste parel aan de Amerikaanse
overwinnaarskroon te maken, niet door verovering en onderdrukking, maar door
vriendschap en wederzijdse hulp. Als de Chinese macht onder leiding van Tsjiang
hersteld werd, kon Amerika berusten in de uitschakeling van Japan als overwegende
mogendheid in het Verre Oosten. Na de reconquista van de Pacific op de Japanners
zouden de Amerikanen hun blikken over deze oceaan kunnen laten gaan als over een
onmetelijk ‘Amerikaans meer’. De Aziatische kusten van de Stille Oceaan zouden
dan in bevriende of althans gedweeë Chinese handen zijn.
Daarom moest de verzetswil van Tsjiang Kai-sjek aangewakkerd worden en moest
hem een voorsmaak gegeven worden van wat het voor zijn land zou betekenen, als
het de eerste Aziatische mogendheid zou worden. Daarom verzaken de Verenigde
Staten hun extraterritorialiteitsrechten in China (11 januari 1943), wordt de Chinese
Republiek uitgenodigd om mede de Verklaring betreffende de algemene veiligheid
te ondertekenen (Moskou, 30 oktober 1943), en trekt de Amerikaanse wetgever het
immigratieverbod voor Chinezen in (17 december 1943). Daarom vooral wordt
Tsjiang verzocht President Roosevelt in Kaïro te ontmoeten, wanneer deze zich daar
eind november 1943 even ophoudt op doortocht naar Teheran, het eerste rendez-vous
met Stalin.
Op 1 december 1943 ondertekenen Churchill, Roosevelt en Tsjiang Kai-sjek in
Kaïro de bekende Verklaring waarin zij hun voornemen te kennen geven, ‘Japan al
de eilanden in de Pacific die het sedert het begin van de Eerste Wereldoorlog in 1914
bemachtigd of bezet heeft, te ontnemen en alle gebieden die Japan van China heeft
geroofd, zoals Mansjoerije, Formosa en de Pescadores, terug te geven aan de Chinese
Republiek’. In Potsdam, op 26 juli 1945, werd deze Verklaring nog eens herhaald.
De Sowjetunie onderschreef ze in haar oorlogsverklaring aan Japan op 8 augustus
en Japan zelf aanvaardde ze als capitulatievoorwaarde op 2 september. Op grond
van deze Verklaring gaf MacArthur aan Chinese strijdkrachten de opdracht, op
Formosa en de Pescadores de Japanse troepen te ontwapenen en de militaire bezetting
te verzekeren.
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In het dossier van de Chinese Kwestie na de Tweede Wereldoorlog vormt de
Verklaring van Kaïro een buitengewoon belangrijk stuk: alle partijen roepen het in
om hun aanspraken te funderen of hun eigenmachtig optreden te rechtvaardigen.
Maar welke rechtswaarde bezit deze Verklaring? Houdt zij verbintenissen in krachtens
overeenkomst, of is zij slechts een intentieverklaring, die de ondertekenaars en de
andere betrokken partijen in de toekomst alleen verplicht tot rechtsdaden welke de
uitvoering van de belofte mogelijk moeten maken? Naar vorm en inhoud kan o.i.
aan dit document slechts de waarde van een intentieverklaring gegeven worden. Het
stuk is niet gesteld in de vereiste vorm. Het drukt uitsluitend het voornemen uit, in
de toekomst rechtsdaden te stellen die tot gevolg zullen hebben de soevereiniteit over
de eilanden van Japan op China over te dragen. Op het ogenblik zelf van de Verklaring
is Japan de feitelijke bezitter en de wettige soeverein van de eilanden. Niemand
anders kan op dat ogenblik dus over het lot van die eilanden beschikken. De
bepalingen van de Vrede van Sjimonoseki konden alleen vervangen worden door
een nieuw verdrag.
In afwachting van een vredesverdrag met Japan bleven de eilanden onder het regime
van een militaire bezetting. Van deze bezetting mocht China echter geen gebruik
maken om het volkenrechtelijk of grondwettelijk statuut van Taiwan en Penghu te
veranderen. Formeel bleven deze gebieden onder Japanse soevereiniteit. Doch Tsjiang
Kai-sjek stoorde zich niet aan deze dwingende regels van het volkenrecht. In de loop
van 1947 maakte een eenzijdige publiekrechtelijke akte van de Chinese overheid een
einde aan het bezettingsstatuut en werden de eilanden als een nieuwe provincie bij
de Chinese Republiek ingelijfd. Dit eigenmachtig optreden van China was des te
meer aanvechtbaar daar de bevolking van Taiwan niet geraadpleegd werd. Op een
toepassing van het zelfbeschikkingsrecht der Taiwaners kon Tsjiang Kai-sjek zijn
bewind trouwens niet steunen. Integendeel! Na de betrekkelijke welvaart die het
eiland onder Japans beheer gekend had, bracht de Chinese bezetting economische
achteruitgang en politieke onderdrukking. Generaal Tsjen Yi, die eerst als militaire
commandant en later als gouverneur het eiland beheerde, behandelde het als een
wingewest en buitte de inwoners uit naar de beste tradities van de Chinese krijgsheren.
De inwoners van de eilanden, die op een aandeel van de Japanse nalatenschap hadden
gerekend, kwamen bedrogen uit: Tsjen Yi en zijn handlangers eigenden zich de
gehele buit toe. De inheemse leiders, die op medezeggenschap in het lokaal bestuur
hadden gehoopt, werden radicaal geweerd: zij kregen nog minder
verantwoordelijkheden dan
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onder het Japans beheer. Op 28 februari 1947 barstte de opgekropte misnoegdheid
van de bevolking uit in een ware rebellie. De Chinese bezettingstroepen smoorden
de opstand in een waar bloedbad, waarin duizenden mensen het leven lieten. De orde
was hersteld, maar de haat voor de Vastelands-Chinezen had in het gemoed van de
bevolking een nieuwe voedingsbodem gevonden.
In die omstandigheden kon Tsjiang Kai-sjek bezwaarlijk van de Taiwaners vragen
dat zij uit vrije wil voor de aanhechting van hun land bij China zouden opteren. Op
het oude ‘veroveringsrecht’ mocht China op dat ogenblik al evenmin steunen. De
Verklaring van Kaïro kon hier niet helpen. Een regelmatige Staatssuccessie moest
wachten op de ondertekening van een Vredesverdrag met Japan. Maar voor het zo
ver komt, is de situatie in China zodanig geëvolueerd, dat de Chinese Staat geweerd
wordt als medeondertekenaar. China heeft op dat ogenblik een burgeroorlog
doorgemaakt; twee regeringen laten aanspraken gelden op het beheer van het land.

De Burgeroorlog
Na hun eerste veldtocht van 1937 tot 1940 namen de Japanners er een tijdlang vrede
mee, het gewonnen gebied in Noord-Oost-China stevig in handen te houden en de
belangrijkste havens en steunpunten langs de Zuid-Oost-kust door middel van
ontschepingsoperaties te bezetten. Wanneer zij in 1944 zware tegenslagen kennen
op zee, richten zij hun offensief opnieuw op het vasteland. Met twee krachtige stoten,
in mei en augustus, breken zij het verzet van de legers van Tsjiang en banen zich een
weg naar Tsjoengtjing, de hoofdstad van het Nationalistische bewind, gelegen aan
de Boven-Yangtse Kiang. Terwijl Tsjiang het in het Zuid-Westen zo hard te verduren
kreeg, slaagden de doorgewinterde troepen van Mao erin, in het Noorden hun
machtsbasis uit te breiden en door handige guerilla-aanvallen de Japanners gevoelige
slagen toe te brengen. Tot grote ergernis van zijn Amerikaanse adviseurs, was Tsjiang
er overigens meer op gesteld, zijn Communistische rivalen in bedwang te houden en
zo mogelijk te vernietigen, dan zijn krachten te concentreren op de Japanners in het
Zuiden. Zijn beste legers lagen in het Noorden, terwijl zijn zuidelijke legers
uiteengedreven werden door de Japanse opmars. Begin januari 1945 seinde J.J.
Davies, Amerikaans Ambassade-secretaris te Tsjoengtjing, naar Washington: ‘De
huidige toestand in China moet het Kremlin een sardonische voldoening schenken.
De Russen slaan de ontbinding van de anti-sowjet regering van Tsjiang gade.... Zij
constateren de versteviging van de Chinese Communisten in Noord-China.... De
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Kwo Min-tang en de Nationale regering zijn aan het afbrokkelen’.
Vanaf dat ogenblik stellen de Amerikanen alles in het werk om de eenheid in de
Chinese rangen te herstellen. Zij zien in dat dit niet meer kan bereikt worden onder
de Kwo Min-tang alleen. De Communisten moeten in de wettelijke regering van het
land hun plaats krijgen. Over de capitulatie van Japan heen trachten de Verenigde
Staten de vijandige broeders met elkaar te verzoenen, al was het maar om te redden
wat er nog te redden viel van Roosevelts China-politiek. Maar het mocht niet baten.
De Communisten van het Noorden waren nu in het bezit van een massa wapens, die
door de Japanners na de overgave waren achtergelaten. Wapens door de Verenigde
Staten aan Tsjiang geleverd, vonden vaak een weg naar het Noorden. Minder dan
ooit waren Mao en zijn bewindsploeg tot concessies bereid. Een krachtmeting tussen
de twee China's kon niet uitblijven.
In september 1948 beginnen de Communistische troepen hun opmars naar het
Zuiden en het Westen. In januari 1949 worden Tien Tsin en Peking bezet, in mei
volgt Sjanghai, eind september 1949 is praktisch heel vastelands-China veroverd.
Het land is virtueel één gemaakt, echter niet onder de leiding van de man aan wie in
Kaïro een bevoorrechte plaats in het concert van de naties was toegezegd. Op 21
januari had Tsjiang Kai-sjek ontslag genomen en zijn functie overgedragen aan Li
Tsjoeng-jen. Samen met anderhalf miljoen soldaten en burgerlijke vluchtelingen had
de regering zich op Formosa teruggetrokken. Het zou niet lang meer duren - zo dacht
iedereen - voordat het laatste, het eilandenbolwerk der Nationalisten zou vallen.
Begin mei 1950 is het eiland Hainan geheel door de Communisten bezet. Wanneer
komt de beurt van Taiwan? Wanneer worden de laatste sporen van het Kwo Min-tang
regime uitgewist? Wanneer wordt het ten aanschouwe van de gehele wereld duidelijk
dat voortaan, bij gebrek aan iedere andere regering, de Communistische in de naam
van China spreekt?
Op 21 september 1949 wordt in Peking de oprichting van de Chinese
Volkssrepubliek afgekondigd. Onder het regime van het Gemeenschappelijk
Programma - dat in 1954 aangevuld wordt en tot Grondwet geproclameerd - neemt
Mao Tse-toeng op 1 oktober de leiding van de Centrale Regering van de
Volksrepubliek in handen. Op de voet gevolgd door de andere Volksdemocratieën,
erkent de Sowjetunie spoedig het nieuwe bewind. Daarmee verloochenen de Sowjets
het Vriendschaps- en Alliantieverdrag van 14 augustus 1945 en begraven het op 14
februari 1950 onder een nieuw Russisch-Chinees Verdrag van vriendschap, alliantie
en onderlinge bijstand, dit keer met Mao.
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De Communistische machtsovername plaatst de Verenigde Staten en hun Westerse
bondgenoten in een hachelijke situatie. De Truman Administratie wil wel onderzoeken
of men de Volksrepubliek kan erkennen en de Groot-China-politiek met Tsjiang kan
afschrijven. In de periode rond de val van Sjanghai (25 mei 1949) bericht Associated
Press dat Staatssecretaris Dean Acheson aan bevriende landen met belangen in China,
waaronder België en Nederland, een nota heeft gestuurd, waarin hij aandrong op
coördinatie van het beleid tegenover de Chinese Communisten. De betrokken landen
zouden zich moeten verbinden geen nieuwe regimes in China te erkennen zonder
overleg met de andere landen. Door een collectief optreden moeten zij trachten de
eerbiediging van de open-deur-politiek door de Communistische autoriteiten te
verkrijgen. Een lijvig Witboek, United States Relations with China, 30 juli 1949,
betoogt dat
‘The unfortunate but inescapable fact is that the ominous result of the civil
war in China was beyond the control of the Government of the United
States.... It was the product of internal Chinese forces, forces this country
tried to influence but could not. A decision was arrived at within China,
if only a decision by default. And now it is abundantly clear that we must
face the situation as it exists in fact’.
Terwijl men in het buitenland de zin en de betekenis van het Witboek begreep, werd
de Amerikaanse opinie door dit post-mortem diep geschokt. Politieke krachten legden
beslag op de algemene verontwaardiging, die de handelingsvrijheid van de
Amerikaanse regering hinderden en later zelfs met verlamming sloegen.
Op 23 december 1949 stuurt het Department of State naar alle Amerikaanse
diplomatieke posten in het buitenland directieven betreffende Formosa: ‘de schade
voor het Amerikaans prestige en voor het moreel van anderen (moet) tot een minimum
herleid worden in geval Formosa in de handen van de Communistische strijdkrachten
valt’. Met nadruk wijst deze handleiding op het feit dat Formosa een integrerend deel
van China uitmaakt en dat dus verwacht moet worden dat het eiland het lot van het
vasteland zal volgen. De Amerikaanse diplomaten moeten vermijden: 1) zich al te
zeer bezorgd te tonen voor het lot van Formosa voor het geval dat de Communisten
het zouden inpalmen; 2) te wijzen op de strategische betekenis van het eiland of op
de mogelijkheid dat het een politieke entiteit zou kunnen zijn; 3) tegenover Chinezen
te wijzen op de bedenkelijke levensvoorwaarden op Formosa; tegenover anderen
mag daarvan wel gewag van worden gemaakt om aan te tonen dat de Nationalisten
daar al even kwetsbaar zijn als op het vasteland; 4) verklaringen af te leggen die
zouden onderstrepen dat de uiteinde-
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lijke status van Formosa nog door een vredesverdrag met Japan moet bepaald worden;
5) de naam Taiwan te gebruiken (het eiland moet steeds Formosa genoemd worden).
Dat dit confidentieel rondschrijven blijk geeft van het Amerikaans disengagement
tegenover het Nationalistisch bewind en het lot dat het op Formosa te wachten staat,
wordt door President Truman op 5 januari 1950 publiek bevestigd. Hij verklaart dat
de Amerikaanse regering aan de Chinese strijdkrachten op Formosa voortaan geen
militaire hulp of advies meer zal verstrekken. Dit verwekt zulk een beroering in de
Amerikaanse opinie, dat Staatssecretaris Acheson zich nog dezelfde dag genoodzaakt
voelt nadere toelichtingen te geven: in 1947 had niemand bezwaren laten gelden toen
van Formosa een Chinese provincie werd gemaakt; de Verenigde Staten konden het
verder niet helpen als de Kwo Min-tang niet bij machte was een doeltreffende
verzetswil op te brengen. De dag daarop werd bekend gemaakt dat het Verenigd
Koninkrijk de Volksrepubliek erkende en zijn erkenning van de Nationalistische
regering terugtrok. Alle waarnemers waren ervan overtuigd dat de Britten daardoor
de weg bereidden voor de Amerikanen, zodat dezen in een niet al te verre toekomst
eenzelfde stap zouden kunnen zetten. Niemand kon op dat ogenblik geloven dat de
Britten tot zulk een belangrijke stap zouden zijn overgegaan zonder ruggespraak met
het Department of State. Dit werd op 9 februari 1950 ook toegegeven door het
Department of State in antwoord op een reeks vragen van de Commissie van
Buitenlandse Zaken van het House of Representatives. Uit dit antwoord bleek o.m.
het volgende:
‘.... we have been in consultation with the British and other Governments
regarding this subject (nl. de erkenning van de Volksrepubliek) and each
Government has made its views known. The decision by a government
whether to withhold or grant recognition to a new government is an exercise
of a basic sovereign right and each government must make its own decision
in the light of the situation as it sees it and of its own circumstances. It is
the United States position that recognition of a government in no way
constitutes or implies approval of that government. This is a widely held
principle. The Governements with whom we have been in consultation all
seem to have the same ultimate objective of a stable, independent China
free of foreign domination’.
Deze positie van het State Department klonk zeker niet als een veroordeling van de
Britse handelwijze. De erkenning van het Peking-regime door het Verenigd Koninkrijk
leek veel meer op een gecombineerde Westerse manoeuvre, waarin de Britten een
verkenningstaak kregen toegewezen, die overigens geheel overeenstemde met de
wijze waarop Londen zijn eigenbelang zag.
Het probleem van de erkenning van de Volksrepubliek door de
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afzonderlijke Staten ging gepaard met - al was zij onderscheiden van - een andere
netelige kwestie: de vertegenwoordiging van de Chinese Staat in de organen van de
Verenigde Naties. Deze aangelegenheid was van des te meer belang daar China in
het Handvest nominatim aangeduid was als een der vijf permanente leden van de
Veiligheidsraad met al de privileges van dien. In een nota van 18 november 1949
had Peking de vertegenwoordiging van China in de U.N.O. door een agent van de
Nationalistische regering aangevochten. Betoogd werd dat de Raad niet langer de
geloofsbrieven van de Nationalistische afgevaardigde als die van de
vertegenwoordiger van China mocht aanvaarden. Deze stelling werd door de
Sowjetunie gesteund. Om een beslissing te forceren diende de Sowjet-gedelegeerde
een ontwerpresolutie in die zin in. Maar toen het op 13 januari 1950 tot een stemming
kwam, behaalde de Sowjetmotie niet de vereiste meerderheid van 7 op 11 stemmen.
Toen de Sowjets daarop weigerden nog verder deel te nemen aan de beraadslagingen,
mocht ook dit niet baten. Het werd zelfs een blunder van formaat: enkele maanden
later keurde de Veiligheidsraad een interventie in het Korea-geschil goed zonder
rekening te houden met de afwezigheid van de Russen.
Toen de vijandelijkheden in Korea uitbraken, was er nog geen Vredesverdrag met
Japan. De Chinese burgeroorlog was nog niet tot zijn logisch einde gebracht: Taiwan
was nog niet veroverd en daar heerste een bewind dat aanspraak bleef maken op
geheel China. En al weer braken nieuwe gebeurtenissen het proces van rechtsvorming
brutaal af.

De Korea-oorlog
Terwijl de Communisten optrekken in China, legt generaal MacArthur op 2 maart
1949 te Tokyo publiek het militair standpunt van de Verenigde Staten uit. In brede
trekken schetst hij de strategische positie van de Verenigde Staten in het Verre Oosten.
De Pacific is een Angelsaksisch meer geworden, dat op zijn Aziatische flank
verdedigd wordt door een versterkte eilandengordel, die van de Philippijnen, over
de Rioe-Kioe-Archipel met Okinawa, over Japan en de Aleoeten loopt, om ten slotte
aan het Continentaal Amerikaanse verdedigingssysteem in Alaska vastgeankerd te
worden. Op 12 januari 1950 houdt Dean Acheson een rede voor de National Press
Club waarin dezelfde lijn getrokken wordt. Noch de militaire noch de diplomatieke
leiders van de Amerikaanse politiek sluiten Korea en Formosa in bij de gebieden
welke door de Amerikaanse strijdkrachten zullen verdedigd worden als voorposten
van hun defensielijn in de Pacific. Om deze stelling krijgt Dean
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Acheson het hard te verduren van zijn politieke tegenstanders: heeft hij daardoor de
Communistische invasie in Korea niet in de hand gewerkt? MacArthur gaat
daarentegen vrij uit. Indien hij de Communistische opmars in Korea niet heeft kunnen
voorkomen - zijn informatiediensten hadden ze zelfs niet met nauwkeurigheid kunnen
voorspellen! - dan zal hij revanche nemen met Formosa.
Op 25 juni 1950 rukken de Noord-Koreaanse strijdkrachten Zuid-Korea binnen.
Truman beslist, ze door rechtstreekse militaire interventie en met de steun van de
Verenigde Naties achter de 38e breedtegraad terug te dringen. Hij geeft zich niet
direct rekenschap van de strategische omvang van het offensief in Korea, en geeft
op 27 juni aan de Zevende Amerikaanse Vloot bevel, zich naar de Straat van Formosa
te begeven.
Om de Westelijke flank van de Amerikanen, die op Korea gingen strijden, te
beschermen, werd door dit bevel Formosa geneutraliseerd. Daarmee begint voor het
eiland een nieuwe periode: terwijl iedereen verwachtte dat de Communistische
Chinezen, na de bezetting van Hainan (2 mei 1950), op Formosa zouden landen,
wordt die actie door het optreden van de Zevende Vloot nu verijdeld. Al affirmeerde
Truman met klem dat er aan deze neutralisatie geen enkel politiek gevolg mocht
worden gehecht, toch bracht de actie van de Zevende Vloot een onverhoopt respijt
voor de zwakste van de twee Chinese partijen, de Kwo Min-tang-regering op Formosa.
Enkele maanden tevoren had Tsjiang Kai-sjek het roer opnieuw in handen genomen.
Einde juli, een maand na het begin der vijandelijkheden in Korea, brengt MacArthur
op eigen initiatief een bezoek aan Generalissimo Tsjiang. Van wat er tussen beide
mannen besproken werd, lekt er wel niet veel uit, maar enkele weken later verklaart
MacArthur dat Formosa voor de Verenigde Staten nu de waarde heeft van een
onzinkbaar vliegdekschip. De demarche van MacArthur, die intussen ook
U.N.O.-bevelhebber is geworden, brengt de Amerikaanse regering overigens in een
vervelende positie. Truman acht het noodzakelijk zijn standpunt nog eens duidelijk
te bepalen en zendt Averell Harriman met een bijzondere missie naar Formosa om
recht te zetten wat er recht te zetten valt.
Op het Chinese vasteland blijven in de eerste maanden van de Korea-oorlog de
beste krachten opgesteld op de kusten tegenover Taiwan. Terwijl er bijna niet
gesproken wordt van de Amerikaanse interventie op het schiereiland, wordt er groot
kabaal gemaakt rond het optreden van de Zevende Vloot, die de Chinese
‘bevrijdingsoorlog’ zijn verdiende eindzege ontneemt en een ongehoorde inmenging
in de Chinese binnenlandse aangelegenheden betekent! De massale interventie van
de
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Chinese ‘vrijwilligers’ in de Korea-strijd, de eis van inbezitname van Formosa als
voorwaarde voor een staakt-het-vuren in Korea, de langdurige onderhandelingen van
Pan Moen-jom over de wapenstilstand zetten er de Amerikanen toe aan, hun militaire
paraatheid op te voeren. De gevolgen daarvan laten zich ook voelen ten overstaan
van Formosa. Op 9 februari 1951 sluiten de Verenigde Staten een defensie-akkoord
met Tsjiang: zijn troepen zullen opnieuw uitgerust worden op kosten van de Verenigde
Staten, ze zullen door Amerikaanse instructeurs opgeleid worden en Tsjiang zal zijn
beleid onderwerpen aan Amerikaans bevel. Wanneer Eisenhower Truman als President
opvolgt, is een van zijn eerste daden, de opdracht van de Zevende Vloot in de Straat
van Formosa te wijzigen.
Op 2 december 1954 wordt een formele alliantie gesloten tussen de Verenigde
Staten en de Chinese Republiek op Formosa. Eisenhower krijgt de goedkeuring van
het Congress om Amerikaanse strijdkrachten in te zetten om Formosa te verdedigen
tegen elke Communistische aanval. Tot op dat ogenblik had aan beide zijden de wet
van de daad gegolden. Was het in die context mogelijk de regel van het recht te laten
gelden door het sluiten van een vredesverdrag met Japan?
Toen de Chinese burgeroorlog zijn schijnbaar onvermijdelijke ontknoping tegemoet
ging en nog vóór de strijd om Korea begon, kreeg John Foster Dulles de opdracht
met belanghebbende naties preliminaire besprekingen te voeren met het oog op een
Vredesverdrag met Japan. Toen de oorlog in Korea uitbrak, bevond hij zich in Japan.
Nu de Communistische expansie in het Verre Oosten agressieve vormen aannam,
was het voor de Verenigde Staten van het hoogste belang, Japan zo stevig mogelijk
aan het Westen te binden. De eerste schakel van deze belangengemeenschap moest
het herstel van vredesbetrekkingen zijn. Het Vredesverdrag kwam tot stand in San
Francisco, op 8 september 1951. Men kan niet zeggen dat dit onder heel gunstige
auspiciën gebeurde. De Sowjetunie weigerde het verdrag te ondertekenen. Vele
bondgenoten hadden geaarzeld. China - welk China? - mocht niet mee ondertekenen.
En dit was wel de grootste paradox van de akte van San Francisco: het land dat sedert
1937 in strijd was met het agressieve Nippon, kon niet delen in de eer van de
vredesregeling. Het intrinsieke doel van dit verdrag: vrede, orde en stabiliteit in het
Verre Oosten, kon onmogelijk worden bereikt. Dit bleek overduidelijk uit de
territoriale beschikkingen van het verdrag. Krachtens artikel 2 (b) ‘verzaakt Japan
alle rechten, titels en vorderingen op Formosa en de Pescadores’. Maar er wordt niet
gezegd, aan wie de soevereiniteit over deze eilanden wordt
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overgedragen. Daardoor mist deze beschikking ieder rechtsgevolg. Ze is
onuitvoerbaar. Theoretisch wordt het Verdrag van Sjimonoseki niet vervangen door
het Verdrag van San Francisco. Theoretisch is Japan nog steeds de soeverein van
Formosa. De soevereiniteitsrechten van Japan op Formosa worden ten gevolge van
de gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog echter uitgeoefend door een
bezettende macht: de regering van de Kwo Min-tang. Ten gevolge van de Chinese
Burgeroorlog oefent deze regering haar gezag niet meer uit als over een Chinese
provincie en ook niet op grond van het zelfbeschikkingsrecht van de Taiwaanse
bevolking maar als een bezettende mogendheid.
Deze theoretische constructie kan in de huidige stand van zaken ver gezocht lijken.
Ze beantwoordt nochtans aan een verdedigbare volkenrechtelijke analyse. Indien de
belanghebbende mogendheden willen afzien van het naakte machtsingrijpen, dan
ligt in de huidige onzekere situatie van Taiwan en Penghu toch reeds de kiem voor
een nieuwe rechtsvorming. Noch de Volksrepubliek van Peking, noch de Chinese
Republiek, die nu haar zetel heeft te Taipei, is de wettige soeverein van deze eilanden.
Japan heeft aan zijn rechten verzaakt, maar heeft geen Staat gevonden om zijn
verzaking in ontvangst te nemen.
De onzekerheid van het huidige bestel kan leiden tot een situatie waarin aan de
bevolking van die eilanden op grond van het zelfbeschikkingsrecht de keuze gelaten
wordt tussen verschillende mogelijkheden: terugkeer naar Japan, integratie in de
Chinese Volksrepubliek, of oprichting van een onafhankelijke Staat. Voor het Westen
komt het er op aan, t.a.v. Formosa een politiek te voeren die overeenstemt met zijn
wezenlijke principiële en machtsbelangen. Op dit ogenblik kan het Westen er voor
zorgen dat het welvaartspeil en de interne maatschappelijke verhoudingen van dien
aard zijn, dat de Formozanen niet aangetrokken worden door het Communistisch
experiment op het vasteland. Het Westen mag dan geen daden stellen die het prestige
van de Volksrepubliek onvoorwaardelijk en zonder tegenprestatie verhogen. Verder
moet ook de tijd zijn werk doen: de generatie van Tsjiang Kai-sjek met haar
irredentisme is niet eeuwig. Tegenover die politiek moet het Westen geen
verplichtingen op zich nemen. Ten slotte moet het volk van de eilanden zijn eigen
leiders kunnen kiezen, die het een menswaardig bestaan kunnen verzekeren. Dit zijn
voorwaarden die de vastelands-Chinezen met verloop van tijd ook kunnen doen
afzien van hun irredentisme tegenover Formosa. Over Sjimonoseki en San Francisco
heen kan dan misschien een regeling worden gevonden die in het internationaal bestel
in het Verre Oosten vrede sticht naar recht.
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Het beeld dat men zich van de priester vormt
G.J.N. Deelen SS. CC.
EEN mens zonder beelden is sociologisch gesproken een half blinde. Ook al zou
men beelden ‘surrogaten voor het denken’ kunnen noemen1), de mens heeft ze nodig
omdat hij een fundamentele behoefte heeft aan een zo eenvoudig mogelijke verklaring
van het gebeuren om hem heen, omwille van de stabiliteit en de doorzichtigheid van
het leven. En de menselijke geest heeft blijkbaar behoefte aan een scala van concrete,
afgesloten voorstellingen; vooral in onze tijd, waarin een algemene
oordeelsverzwakking en vervlakking te constateren valt, welke zich uit in het
onvermogen tot kritisch en onderscheidend denken. Bovendien daalt ook de behoefte
het eigen weten steeds opnieuw kritisch te bezien, waaruit een uniformiteit van
meningen en voorstellingen voortkomt. Zo gaat het ‘preconceived idea’, dat het
geestelijk oog richt en het oordeel bepaalt, onze samenleving steeds meer beheersen.
Of men nu veel of weinig macht aan ideeën toekent: de wijze waarop men de sociale
werkelijkheid concipieert heeft een vér-strekkende invloed op de beeld- en
oordeelsvorming. Beelden en voorstellingen - al zijn het ook illusies en allerlei
vormen van ‘geloof’ - maken nu eenmaal een belangrijk deel uit van de geestelijke
bagage van de mens. Beelden welke door sociale groepen gevormd worden verwerven
daardoor een werkelijkheidskarakter en een ‘objectieve’ sociale betekenis. Het
dagelijkse leven biedt daarvoor bewijzen te over. In zijn Social Control (1901) brengt
E.A. Ross de heersende invloed naar voren die beelden en illusies op het gedrag van
mensen en groepen hebben2).
Bij de beeldvorming spreekt een sterk subjectieve houding van de mens mee, die
nooit beter werd gekarakteriseerd dan door Dostojewski, als hij in zijn Demonen van
Pjotr Werchowenski zegt: ‘Hij dacht zich de andere mensen uit en leefde zo met
hen’. Ook Lippmann gaat ervan uit dat ‘the pictures in our head’ een pseudo-omgeving
vormen waarin wij leven.
Duyker en Fryda wijzen er in hun werk National character and national stereotypes
(p. 116) op, dat beelden en stereotypen een belangrijke denkeconomische functie
vervullen en een al even belangrijke rol spelen bij de menselijke interactie. ‘At any
rate it scarcely can be denied that stereotypes have the function which they share
with other generalizations of rending our world more tractable, more manageable’
(p. 125).
Met van Doorn zouden wij de beeldvorming als volgt kunnen omschrijven: ‘Het
ontstaan van een collectief voorstellingscomplex omtrent bepaalde verschijnselen,
eigenschappen, het uiterlijk, het beschavingsbezit enz. buiten de betreffende
collectiviteit; b.v. een schokkende gebeurtenis, de leefwijze van een vreemde groep’3).

1) Walter Lippmann zegt hiervan: ‘it precedes the use of reason’. In: Public Opinion, New
York, 1960, p. 98.
2) Zie ook de verdere literatuur o.a. bij: G. Gurvitch, Le controle social, in: La sociologie au
XXe siècle, P.U.F., Vol. I, pp. 271-301.
3) J.A.A. van Doorn, Drempelwoordenregister, in: Het sociale teven in al zijn facetten, Van
Gorcum, Assen, 1959, p. 1452.
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De woorden ‘beeld’ en ‘beeldvorming’ worden hier gebruikt in de psychosociale
zin. Het meest duidelijk treden beelden aan het licht t.o.v. mensen die niet tot de
eigen groep behoren. Men spreekt in dit verband dan ook gemakkelijk van
‘groepsbeeld’. Dit is een complex van vage en meestal gekleurde voorstellingen, die
bij de leden van een groep bestaan omtrent de fysieke, sociale en culturele kenmerken
van een andere groep of samenleving. Men stelt zich de andere groep dan graag voor
als een persoon die men de drager laat zijn van de voor zijn groep als specifiek
geldende combinatie van eigenschappen. Natuurlijk is zo'n gefingeerde persoon
onbestaanbaar, en heeft het geen zin naar deze verdichte incarnatie-figuur te zoeken.
Terloops zij opgemerkt dat deze ‘eigenschappen’ zelfs vaak bestaan in een aantal
foutieve generaliseringen.
In de omschrijving van van Doorn dient men de woorden ‘buiten de betreffende
collectiviteit’ niet absoluut te verstaan. Ook bínnen een collectiviteit zijn beelden in
omloop van kleinere groepen; bovendien hebben de leden van een groep ook een
beeld over zichzelf, het zgn. ‘Selbstbild’. Zo heeft ook b.v. de priester een beeld over
zichzelf en zijn collega's.
De beelden welke er bestaan over de ‘out-groups’, zoals toeristen, professoren en
ook priesters, dienen alle om richting te geven aan de interactie met hen. Beelden
organiseren als magneten het menselijk handelen. Als wij van de priester een bepaald
beeld hebben, zullen wij onze houding tegenover hem op dat beeld afstemmen, en
zullen wij ons hiernaar gedragen. Wanneer wij b.v. menen dat priesters na de middag
een dutje doen, zullen wij hen rond die tijd zo weinig mogelijk lastig vallen. Wanneer
wij (om een voorbeeld van beeldvorming over een persoon te geven) een kapelaan
iedere zondagmiddag naar het voetbalveld zien fietsen om de club waarvan hij
‘geestelijk adviseur’ is, aan te moedigen, zullen wij hem al gauw een sportieve vent
noemen. Dit beeld kan zelfs een zo positieve uitwerking hebben, dat het het negatieve
beeld ‘dat hij wel een beetje lang over de mis doet’ in de schaduw stelt.
Omdat het beeld van de priester van belang is bij de oordeelsvorming over hem,
kan er ook een zekere disfunctie van het priesterbeeld ontstaan. Er zullen zeker ook
mensen zijn die menen dat het geen pas geeft dat die kapelaan elke zondag langs de
lijn staat en ‘tekeer gaat als de eerste de beste schooljongen’. In het laatste geval past
het gedrag van de priester niet in het beeld dat over hem gevormd is. Er is echter
evenveel reden om aan te nemen dat het beeld disfunctioneel is voor het gedrag, als
voor de bewering dat dit gedrag disfunctioneel is voor het beeld; het ligt er maar aan
waar men van uit gaat. In Frankrijk ontging het een aantal kapitalisten zozeer dat
priesters er niet alleen voor hén zijn, dat zij in de priesters verkapte socialisten gingen
zien.
Om inzicht te verwerven in de voorstelling die de ‘leken’ bezitten van de priesters,
zal men moeten uitgaan van de beeldvormende collectiviteit, daarbij vooral lettend
op de role-centered beeldelementen. Nu is het bekend dat in een collectiviteit
gevoelens gemakkelijker domineren dan verstandelijke overwegingen4). Zodra er bij
mensen ontevredenheid of spanning ontstaat t.a.v. een bepaalde priester, worden alle
4) Zo ziet de arbeiders-collectiviteit de priester graag als de vertegenwoordiger van een machtig
en rijk instituut. De groep van intellectuelen beziet de priester als een vertegenwoordiger
van de abstracte theorie.
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voor de gemiddelde groepseigenschappen. De beeldvorming over een bepaalde groep
zal dan ook lang niet altijd volgens een vrij objectieve waardeschaal geschieden,
maar zal meestal tot stand komen vanuit affectieve gevoelens, zodat het beeld
gemakkelijk kan ontaarden in een waan- of vooroordeel.
Het is wel duidelijk dat zulke beelden zowel voor de priester als voor de leek
disfunctionele gevolgen kunnen hebben: zij verwijderen beiden van elkaar. Bovendien
wordt de priester door de onverenigbaarheid van de eisen die de mensen uit zijn
parochie hem stellen, in een dilemmatische situatie gebracht. Wij laten hiervan een
sprekend voorbeeld volgen, uit wat Osmund Schreuder constateerde bij een
parochie-onderzoek in een grote stad in West-Duitsland. Uit de antwoorden van de
geïnterviewde parochianen kon hij ongeveer het volgende beeld van de betreffende
pastoor vormen. ‘De pastoor heeft zin voor liturgie en giet de godsdienstoefeningen
in een mooie, aansprekende vorm - Die gemeenschapsmis werkt op je zenuwen en
de pastoor gedraagt zich alsof hij in een café zit. Hij preekt voortreffelijk, is zeer
aanschouwelijk, en heeft altijd iets te zeggen - Die preken zijn niet om aan te horen:
het zijn zelfgeconcentreerde monologen, die geen contact met de werkelijkheid meer
hebben. De pastoor heeft alles over voor de kinderen, weet steeds de juiste toon te
treffen en geeft voortreffelijk godsdienstonderricht - De kinderen zijn bang van zijn
ruwheid en hij verwaarloost de jeugd. Hij is goed voor de armen en kan geen nood
zien; hij neemt deel aan de ellende is soms zelfs wat al te week; hij staat open voor
je moeilijkheden en je kunt met hem praten - De pastoor bekreunt zich niet om zijn
schapen; hij is grof en ongemanierd in zijn optreden; hij kan geen ogenblik luisteren
en is bepaald geen man om je hart bij uit te storten’5).
Ook de volgende, uit de Frontlijn (december 1961, no. 4) aangehaalde advertentie
zit vol van dergelijke beeldinconsistenties.
Gevraagd: Net manspersoon v.g.g.v. Gegadigden moeten voldoen aan de volgende
eisen: enige kennis van latijn, filosofie, theologie, sociologie, psychiatrie enz. Zij
moeten goed les kunnen geven:
a. op de lagere school;
b. op de ULO;
c. op de HBS enz.
Gegadigden dienen voorts: goed en vlot te kunnen preken; idem spreken op politieke
bijeenkomsten; idem op vergaderingen van sportclub, jeugdbeweging,
konijnenfokbeweging, arbeidersbeweging, middenstandsbeweging,
werkgeversbeweging en andere voorkomende bewegingen; zij moeten prettige en
beschaafde conversatie kunnen voeren op huisbezoek, ziekenbezoek, bejaardenbezoek
en zo maar op bezoek.
Verwacht wordt dat zij:
a. de mis niet te langzaam doen
b. de mis niet te vlot doen;
voorts dat zij redelijk kunnen zingen en in hun vakanties geen andere oorden bezoeken
dan bedevaartplaatsen en retraitehuizen.
Gegadigden mogen niet:
5) Osmund Schreuder, De pastoor in de kritiek, in: NKS 56 (1960), 249.
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Zij moeten zich verplichten: nooit te trouwen, nooit lekker uit te slapen, nooit piano
te spelen, nooit te gaan vissen, nooit te tuinieren of te knutselen, nooit postzegels of
suikerzakjes te verzamelen (tenzij voor andermans kinderen), nooit stommiteiten uit
te halen, nooit te kamperen (tenzij als aalmoezenier van verkenners), nooit langs de
weg ijsjes te eten noch patates frites, nooit in hemdsmouwen te zitten als het heet is,
nooit met een boodschappentas in een winkel groenten te halen, nooit driemaal
achtereen met dezelfde dame te praten op straat, nooit te hunkeren naar wat
gezelligheid, nooit een vijfdaagse werkweek te verlangen, nooit op een terrasje in
de zon te luieren, nooit zich voort te bewegen op race- of transportfiets, en nooit een
redelijk inkomen te verlangen.
Vraag: Welke idioten stellen dergelijke eisen aan een normaal mens?
Antwoord: U en ik aan de priester.
In dit beeld fixeert men (door parodiërende overdrijving) de priester als functionaris,
zodat men hem altijd en overal in functie wil zien. Hierdoor isoleert men hem, en
wordt menselijk contact met de priester onmogelijk. Men zou hem altijd willen zien
in functie-kleding en omgeven door een functionele waardigheid. Maar dan gaat men
het ook vreemd vinden dat die priester zwemt, tennist, normaal burger is. Soms lijkt
het of men geen oog heeft voor zijn lichamelijkheid en de gewone gevolgen daarvan.
Door het karikaturale wil dit beeld juist wijzen op de wanproporties en daardoor op
de disfunctionaliteit van dit soort vaak voorkomende beeldvorming.
Gelukkig komt er meer openheid in de omgangsvormen tussen priester en leek,
en verdwijnt het idee dat dit het prestige van de priester en de eerbied voor zijn
priesterschap per se zou doen afnemen. De leek moet bereid zijn het beeld dat hij
van de priester heeft, grondig te herzien, terwijl de priester van zijn kant de barokke
ornamentiek en het onechte decorum zal moeten durven loslaten, zelfs wanneer de
gelovigen er in een niet juist begrepen priester-cultus om vragen. Dan alleen is het
mogelijk dat er een reëel geloven geboren wordt, en de priester niet alleen functionaris
is maar ook mens. Hiervan, getuigt het volgende priesterbeeld, dat geheel
onverenigbaar is met het voorgaande beelden-item, doch er in eenzijdige overdrijving
mee overeenkomt.
‘Waarom wordt het clericale uniform niet verder geciviliseerd?.... Dat is
gewoonweg een archaïsme, evenals de doodse tint van het pak. Laten de a.s. eerwaarde
heren a.u.b. met een zak oliebollen in de botsautootjes kruipen of een ijsje eten op
straat en laten hun volwaardige collega's a.u.b. als ze daartoe zin hebben een haring
slachten aan een kraampje. Wij zullen er beslist wel aan wennen, en hun daardoor
beslist dichter bij ons gaan voelen. Meer contact met vrouwen en meisjes lijkt mij
ten zeerste gewenst. Ik vraag mij af of het celibaat niet langzamerhand een overleefd
instituut is geworden, dat in vroegere tijd misschien een prachtige waarde heeft gehad.
Laat het ons toch niet blijven zien als een instelling van principiële aard’ (De Bazuin,
25 mei 1963, p. 8).
De dooreenlopende en tegenovergestelde beelden van de priester komen vooral
tot stand door gebrek aan communicatie: hij behoort immers tot een ‘outgroup’. Hoe
de moderne priester ook zijn best doet te midden van zijn mensen te leven, hij blijft
toch altijd nog de marginale, niet in de samenleving opgenomen man.
Hij is tot nu toe een man wiens werkkring, belangen en behoeften niet ge-
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kend worden en aan wie derhalve eisen worden gesteld waaraan hij nooit zal kunnen
beantwoorden: deels omdat deze niet bij zijn rollen-set passen, deels omdat zij irreëel
zijn of het ideaalbeeld van ‘de’ priester betreffen. Dit alles komt mede voort uit het
feit dat de neiging bestaat een rookgordijn rond zijn optreden te leggen. Deze
communicatie-breuk is het grootst in de geürbaniseerde gebieden, waar de priester
een ‘wazige’ figuur is geworden wegens gebrek aan persoonlijke contacten. Voor
de meeste stedelingen is de priester een gesloten boek. Men weet niet hoe hij zijn
ambt opvat, welk soort gezag hij wil uitoefenen, wat zijn feitelijke invloed is, wat
voor een mens hij is. In de nieuwe levensstijl van de priester wordt het dan ook als
een imperatief gesteld dat hij meer contact moet krijgen met de mensen door een
leven te leiden dat veel dichter bij het hunne staat, door hun dagelijkse
beslommeringen te delen. Willen sociale relaties slagen, dan is het absoluut
noodzakelijk dat degenen die met elkaar in betrekking treden, van elkaars
verwachtingen op de hoogte zijn; en zich bovendien wederkerig aan elkaars
verwachtingen aanpassen. Er zal dan pas een gezonde beeldvorming over de priester
plaats kunnen vinden, als er een gezonde interactie tussen priester en leek ontstaat,
die gebaseerd is op een juist inzicht in de rollen-set en de verwachtingen van priester
en leek. Dit kan ernstig worden bemoeilijkt door een conflict dat eventueel uit
disharmonie van de sociale rol ontstaat. Terecht merkt Dahrendorf hierover op:
‘Soziale Rollen sind Bündel von Erwartungen, die sich in einer gegebenen
Gesellschaft an das Verhalten der Träger von Positionen knüpfen’6). Wanneer deze
verbinding kortsluiting maakt, is men reeds toe aan disfunctionele beeldvorming.
Bij het spel van rol en verwachting is het ‘in normale omstandigheden’ niet nodig
improviserend te werk te gaan: de samenleving heeft dit al enigszins vastgelegd. Zij
schrijft de individuen eenvoudigweg voor, hoe zij zich in alle mogelijke
omstandigheden te gedragen hebben. Vaak zijn de rollen die men in de samenleving
te vervullen heeft, vastgelegd in regels en reglementen die men niet zonder sancties
kan overtreden. Op deze wijze kan de leek dan een vast richtingskader verkrijgen op
het gedrag van de priester. De scherp omschreven spelregels van rol-verwachting en
sanctie dienen in onze tijd met meer soepelheid gehanteerd te worden. Wij verdragen
het gelukkig niet meer de mensen in hokjes te plaatsen. Men kan in onze open, sterk
veranderende samenleving niet meer uitgaan van een beperkt aantal positieve en
negatieve beelden, voorstellingen of waarde-oordelen. Een steeds grotere toename
van ‘de vrijheid’ leidt er toe, dat een eenvoudige, traditionele rangorde van waarden
niet meer voldoende is voor de beoordeling van het individuele gedrag en de
intermenselijke verhoudingen. Men kán mensen niet meer schematisch indelen en
in hokjes zetten, waarbij gewerkt wordt met categorieën als goed, slecht, beschaafd,
onbeschaafd. Het gaat er om open oog te hebben voor de eindeloze gevarieerdheid
van het leven, van de omstandigheden, van de menselijke verhoudingen.
Hieruit volgt vanzelfsprekend dat het onjuist is, kost wat kost vast te houden aan
het stereotype priesterbeeld. Dit bemoeilijkt immers niet alleen de zielzorg, maar
getuigt ook van een oneerlijke houding tegenover de priester, die vrij de kans moet
hebben zich aan de huidige dynamische wereld aan te passen. In verband hiermee
lijkt het mij goed nog eens extra te wijzen op de stabiliteit van beelden.

6) R. Dahrendorf, Homo Sociologicus, Köln, 1960, p. 21.
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Het vormen van beelden is juist hierom zo gevaarlijk, omdat eenmaal gevormde
beelden een hardnekkig bestaan leiden, zeker als ze algemeen verbreid zijn. Ook een
beeld met een hoge valentie, waar de beeldvormer dus hoge waarde aan hecht, zal
niet gemakkelijk veranderen. Wij houden aan geestesbeelden bijzonder vast wanneer
het beeldobject niet voortdurend kan worden gecontroleerd. Deze voorstellings-fixatie
openbaart zich het duidelijkst in het achterblijven van het beeld bij de werkelijkheid.
Dit verschijnsel lijkt haast onvermijdelijk, omdat een beeld het dynamische in een
statische vorm fixeert. Dit is een gevaarlijke geweldpleging met diepgaande gevolgen.
Als een beeld eenmaal gevormd is, grijpt het de werkelijkheid niet meer. Velen
schijnen zo'n vertrouwen te bezitten in de juistheid van hun half- of onbewuste
beelden, dat men feiten en uitingen die er niet mee in overeenstemming zijn te
brengen, er liever geforceerd bij tracht aan te passen, dan dat men de mogelijkheid
overweegt dat het nodig is zichzelf te rectificeren. Wanneer iemand in zijn
priesterbeeld als element heeft opgenomen dat alle priesters per se profiteurs zijn,
dan zal deze beeldvormer, wanneer hij een royale, vrijgevige priester ontmoet, deze
houding eerder wegredeneren dan zijn priesterbeeld er door laten beïnvloeden.
Recente informatie en waarneming van het gedrag van de priester worden lang niet
altijd - en zelden terstond - geïntegreerd in een bepaald bestaand beeld, zodat
beeldvertroebeling hiervan het gevolg is.
Hoewel de mens in zijn sociaal denken altijd beelden en stereotypen zal gebruiken
en blijven gebruiken, willen wij toch nog onderstrepen dat het in onze dynamische
wereld zeer gevaarlijk is te lang aan hetzelfde beeld te blijven vasthouden. De snel
veranderende gedragingen en opvattingen onder de priesters maken het onverantwoord
een zelfde beeld over deze groep te blijven handhaven. Hét type van de priester
bestaat niet. Wie veel contact heeft met priesters moet wel tot de ontdekking komen
dat de betrekkelijk beperkte kring van priesters dezelfde variatie aan mensentypen
bevat als de wijde gemeenschap der mensen. Onder de priesters zijn eigenwijze en
zeer wijze mensen; autoritaire doordrukkers en zwakke leidslieden; managers en
onzakelijke priesters die niet met geld om kunnen gaan; scrupuleuze en levensblije
mensen; goed geschoolde sprekers en stotteraars. Priesters die voor elke nood meteen
‘een oplossing’ bij de hand hebben en anderen die een vraagstuk reëel onder ogen
durven zien; alles-weters en raadslieden die zelf durven twijfelen.
De priester zal steeds, zoals alle andere mensen, het produkt zijn van al het goede
en kwade van zijn generatie7).

7) Het is jammer, dat de auteur, door zijn vertrek naar Brazilië, niet meer in de gelegenheid is
geweest de oorzaken en achtergronden van de disfunctionaliteit in het priester-beeld nader
te analyseren. Dit zou voor de noodzakelijke correcties op dat beeld zeer belangrijk zijn
geweest. (Redactie).
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Na Jeruzalem
Achtergronden en perspectieven van de pauselijke bedevaart
Bart Struwer
Overal in Jeruzalem werd moeizaam georganiseerd en gevochten tegen
de klok, want iedereen die er geen vreemdeling is, weet welk een gok het
was, in deze heilige stad een historische ontmoeting te willen organiseren
tussen patriarch Athenagoras en Paus Paulus VI. Reeds een pauselijke
bedevaart was iets ongehoords. Men had nauwelijks een maand om
voorbereidingen te treffen. Als verslaggever van De Nieuwe Linie hebben
we ter plaatse de twee weken die het pauselijk bezoek voorafgingen, intens
meegeleefd. Iets van onze ervaringen willen we weergeven in deze bijdrage.
Voor een Nederlander is het contact met de orthodoxie meestal minder
aansprekelijk dan de toenadering tot zijn protestantse broeders. Wellicht
kan dit artikel bijdragen tot het besef dat levend contact met de orthodoxie
een wezenlijke schakel is voor de eenheid. Om dit duidelijk te maken zijn
enige historische achtergronden onontbeerlijk. Hoewel de bedevaart ook
van belang was voor het contact met Islam en Judaïsme, beperken we ons
hier tot het oecumenische aspect.
‘MEN denkt voortdurend aan Petrus, een week voor het vertrek van paus Paulus
naar het heilig Land. Petrus ging van Jeruzalem naar Rome, opdat Christus' Kerk
werkelijk voor alle mensen zou zijn. Paulus maakt nu de reis in omgekeerde richting
om de Kerk weer terug te geven aan de wereld. Hij weet dat het voor dit doel
voldoende is, het gezicht van het Evangelie terug te vinden, het gezicht van de
armoede’. Aldus schreef Pierre Vilain in het Kerstnummer van La Vie Catholique.
Vond de paus armoede en evangelie in Jeruzalem? Trof hij Christus en zijn ene
heilige Kerk op deze religieus en politiek meest verdeelde plek ter wereld? Stellig,
maar anders dan hij verwacht had.
Slechts zes man waren vóór de bekendmaking van het nieuws op de hoogte. De
twee privé-secretarissen van de paus brachten een oriëntatiebezoek aan het heilige
Land. Na afloop gaven deze twee priesters een pauspenning aan de niets vermoedende
gids. Een derde vertrouweling was Witte Pater Pierre Duprey, verbonden aan het
secretariaat voor de Eenheid als onder-secretaris voor het contact met de orthodoxe
kerken. Deze geleerde en bescheiden oecumenicus, die jarenlang in Jeruzalem heeft
gewoond, begreep dat het bezoek hem veel hoofdbrekens zou bezorgen, want
menselijkerwijs gesproken is er geen hachelijker plaats voor de oecumene te bedenken
dan de heilige Stad.
Wist paus Paulus hoe moeilijk de verhoudingen liggen in Jeruzalem? Op 3
december, toen hij zijn reis aankondigde, had hij er ongetwijfeld een vaag idee van,
dat steeds duidelijker werd naarmate de details hem bekend werden in die maand
van intens diplomatiek verkeer tussen Rome, Istanboel en Jeruzalem. Paulus heeft
de door zijn voorganger uitgestippelde lijn gevolgd. Joannes wilde het Vaticaan uit,
en - feit dat al te weinig bekend is - Angelo Roncalli maakte als jong priester een
bedevaart naar Palestina. Het was meer dan 6 eeuwen geleden, noteert P. Methode
Brlek ofm in Terre Sainte, okt. 1963, dat een
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toekomstige paus het heilig Land bezocht. De intentie van deze pelgrimstocht anno
1906 was oecumenisch: ‘Het verkrijgen van de genade dat de Oosterse volken
terugkeren tot de eenheid van Christus' ware Kerk’. Op de groepsfoto zien we dat
bisschoppelijk secretaris Roncalli en andere priesters een baardje dragen. Ook dit
was oecumenisch. Het reisprogram vermeldt: ‘De priesters kunnen hun baard laten
staan, want dit is zeer gezien in het Oosten’.
Paus Paulus kwam niet alleen omwille van de eenheid. In zijn sluitingsrede van
de tweede conciliesessie gaf de paus de volgende doeleinden aan: ‘ter ere van de
eerste heilsgeheimen: verlossing en menswording; om in geest van gebed, boete en
vernieuwing Christus zijn Kerk aan te bieden; om tot Haar, de Ene en Heilige, de
gescheiden broeders te roepen; om de goddelijke erbarming af te smeken ten gunste
van de vrede onder de mensen; voor het heil van de gehele mensheid’.
‘Om te bidden dus’, zei Bertus Aafjes ons in Jeruzalem. ‘Pausen’, zo ging hij
voort, ‘weten tegenwoordig ook niet precies meer hoe ze het moeten aanpakken.
Daarom riep Joannes een stel mensen bijeen: het concilie. Paulus komt hier Christus
zoeken en bidden op deze heilige Plaatsen’. Is dit in feite niet de kern van de zaak?
Paulus is een getourmenteerd mens, in de moderne zin van het woord: een moderne
intellectueel die zich al te wel bewust is van de enorme wereldproblemen. Hij
analyseert, aarzelt lange tijd en neemt moeilijk een beslissing. Dit was voor sommigen
de teleurstelling van het eerste half jaar pontificaat van Paulus VI. Zij betreurden dat
hij niet ingreep, toen het concilie stroef liep. De Romeinen wilden meer ‘smile’. Paus
Joannes noemde hem reeds Hamlet, maar maakte hem tevens tot zijn grootste vriend.
Paulus is Joannes noch Pius; hij is een complex en mystiek mens.
Zo hebben we hem leren kennen en waarderen in Jeruzalem, vanaf dat benarde
ogenblik dat hij zaterdagmiddag 4 januari aan de Damascuspoort uit zijn auto stapte.
Collega Pierre Lambert - ‘grand reporter AFP’, zoals zijn visitekaartje zegt - zat
beklemd tussen de massa en de pauselijke wagen, toen van binnenuit tegen het
raampje werd geklopt. De paus beduidde de journalist het portier te openen. Lambert
deed het zo gauw hij zich wat kon bewegen en tussen zijn ‘gorilla's’ en Jordaanse
soldaten is Paulus toen in de chaos de stad ingedreven. Het koor van geel-witte
maagden die wierook brandden, werd wreed verstrooid. Er was geen sprake van
Jeruzalems religieuze en wereldlijke autoriteiten te begroeten, die urenlang in de
ijzige kou hadden staan kleumen. Een gedeelte rende mee in deze dolle Kruisweg.
De Lutherse proost Carl Malsch vonden we terug in de Heilig-Grafkerk, vlak naast
de paus, maar de meesten waren op hun schreden teruggekeerd. Leeftijd en
ambtsgewaad leenden zich meestal lastig voor een dergelijk avontuur. ‘Omwille van
Paus en Mohammed, sta stil!’, smeekten soldaten en politie de binnengolvende
gelovigen. ‘Charles, where's the pope?’, riep een Engelse dame naast ons, toen we
meehielpen de zware stadspoorten te sluiten. En de paus...? Complex en mystiek,
zoals Life hem noemt. Steeds in zichzelf gekeerd in een grote ‘compunction’, die
soms een krampachtig masker lijkt, en tegelijk openstaand voor zijn omgeving,
ernstig, angstig bijna en tevens glimlachend, ver en dichtbij, maar vooral biddend,
in en ondanks alles: ‘Christus! Christus: onze oorsprong; Christus, onze weg en onze
gids; Christus: onze hoop en ons doel’ (openingsrede tweede conciliesessie).
Eenmaal over onze eerste schrik heen, waren we bijna blij om deze onvoorziene
kruisweg, struikelend over tapijten en palmtakken, besprenkeld met reuk-
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water, bestrooid met bloemblaadjes. ‘Au coeur des masses’, niet langer exclusief
voor franciscanen, latijnen, Oosterse bisschoppen of de palmtakkenzwaaiende
maagden. De franciscanen hadden het aangeplakt op alle muren van de stad: ‘De
Franciscanen heten de paus welkom’. De dominicanen van het bijbelinstituut plakten
op hun poort over het woordje ‘Franciscanen’ een strook ‘Jeruzalem’. Moest dat
allemaal zo? Al die geelwitte vlaggetjes, die enorme tiara op het dak, dat uitdagende
‘Tu es Petrus’ in neon op de franciscaanse toren, etc.? Een machtig man, die paus
van jullie, zeiden me moslims en orthodoxen, kijkend naar al die bombarie rond de
nederige pelgrim. Zijn we zwartgallig? Natuurlijk, lang leve de roomse blijheid, maar
de Heer verlosse ons van een triomfantelijke Christus-vincit-mentaliteit, waarbij men
zelden aan Christus' rijk denkt, eerder aan Kerk en paus. Daarom waren we blij dat
de paus zonder teveel kleerscheuren werd losgerukt uit het Italiaanse wereldje dat
men tot in Jeruzalem rond hem had opgebouwd. Nu konden gewone christenen en
muselmannen hem zien en aanraken, want - aldus hun onvervalst Oosters denkpatroon
- dit is een man Gods en dús is zijn aanwezigheid hier een zegen voor iedereen. ‘Dat
de wereld wete: de Kerk beziet haar met een diepe bewondering, niet voornemens
haar te onderwerpen, maar haar te dienen; niet om haar te onderschatten, maar om
haar haar juiste waarde te geven; niet om haar te veroordelen, maar om haar te steunen
en te redden’ (openingstoespraak tweede sessie). De anonieme supporters langs de
weg kregen gelijk, het pauselijk bezoek werd een zegen, ondanks chaos en gebrekkige
organisatie.
Veertien dagen voor het bezoek dreigde een conflict de hele kerkelijke organisatie
lam te leggen. Zondag 22 december belegde de commissie van uitvoering,
samengesteld uit vertegenwoordigers van latijns patriarchaat, franciscaanse custodie
en katholieke Oosterse kerken, een vergadering, waarop de zaak werd uitgepraat....
De reden was de publikatie van een pauselijk program door het latijns patriarchaat,
waarin bij de ontvangst slechts sprake was van de latijnse patriarch. De Oosterse
patriarchen werden dus over het hoofd gezien. Bij onderzoek bleek ons dat de bejaarde
latijnse patriarch Alberto Gori zelf niet op de hoogte was van deze publikatie,
kennelijk het werk van twee ondergeschikte monsignori, die in feite de zaken regelen.
Pater Lino Capiello, de custos, protesteerde. Hierop ontkenden de latijnen ooit een
programma te hebben gepubliceerd en gaven - zoals gebruikelijk in dergelijke netelige
omstandigheden - de schuld aan AFP, die het ‘fabeltje’ de wereld in geholpen zou
hebben. De muselmanse gouverneur van Jeruzalem, de door iedereen gerespecteerde
Abou Dauwoud Ghazali, liet de commissie weten voortaan slechts besprekingen te
willen voeren, indien van iedere groepering een vertegenwoordiger aanwezig was.
We besparen U de vele kleinmenselijke details. ‘Het contact met onze gescheiden
broeders is dus nog erg moeilijk’, zeiden ons vaak nieuw aangekomen journalisten,
aan wie we deze background verschaften. Ze konden lastig begrijpen dat dit kleinzielig
touwtrekken niet ging tussen katholieken en andere christenen, maar tussen
katholieken onderling. En dit duurt al eeuwen.
Sinds enkele jaren polemiseert de grieks-katholieke (melkitische) kerk opnieuw
openlijk met het latijns patriarchaat. In 1961 verscheen een brochure van het
melkitisch patriarchaat, getiteld Catholicisme ou Latinisme?, als antwoord aan pater
Pierre Médebielle S.C.J., professor aan het Latijns Patriarchaal seminarie te Jeruzalem,
die een brochure had gepubliceerd: A propos du Patriarcat
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Latin de Jérusalem1). We beperken ons hier tot de hoofdlijnen van deze polemiek,
ons mede baserend op de informaties die ons in Jeruzalem en elders mondeling
werden verstrekt.
Pater Médebielle wijst erop dat er in het heilig Land latijnen waren vanaf de 4e
eeuw. Het zijn echter vreemdelingen, zoals Kopten, Armeniërs, Ethiopiërs en zovele
anderen die dichtbij de plaatsen waar Christus heeft geleefd, willen bidden en werken.
Het Oosten ontvangt hen gastvrij, zolang deze vreemdelingen niet de pretentie hebben
de plaatselijke kerk te willen vervangen, waarvan ze zelfs beweren, dat deze later in
het heilig Land zou zijn gevestigd dan de latijnse gemeenschap. Van 1099 tot 1293
hebben de kruisvaarders in Jeruzalem een latijns patriarchaat in stand gehouden.
Men kan hen moeilijk hun tijdgeest verwijten. Voor hen was het logisch dat een
frankische bezetting een frankische (d.w.z. latijnse) patriarch kreeg. De Franken
profiteerden van de dood van de naar Cyprus uitgeweken katholieke, orthodoxe,
Griekse, melkitische (al deze namen waren in gebruik) patriarch, de enige wettige
patriarch van Jeruzalem, om zonder advies te vragen aan Rome - reeds toen! - een
onwaardige tot patriarch te kiezen2).
Met het verdwijnen van het Frankenrijk verdween natuurlijk ook het Latijns
patriarchaat. In een wanhopige poging te ontkomen aan de muselmanse troepen,
verdronk de laatste latijnse patriarch, Nicolas de Hanapes, in de zee bij Akko. Dit
patriarchaat had goede diensten bewezen aan de bezetters van het heilig Land. Met
het verdwijnen van de kruisvaarders verloor ook het voor hen ingestelde patriarchaat
zijn bestaansrecht. De Latijnse ritus was in Jeruzalem een ritus voor vreemdelingen.
De kruisvaarders hebben dan ook nooit geprobeerd de christenen van het heilig Land
tot hun ritus te ‘bekeren’. Vanaf 1333 bewaken de franciscanen de heilige Plaatsen
namens het katholieke latijnse Westen en ontvangen er de pelgrims. De custodie
oefende praktisch geen apostolaat uit en wilde geenszins de plaatselijke kerk
vervangen.
Waarom werd dan in 1847 het latijns patriarchaat opnieuw kunstmatig tot leven
gewekt? Om het protestantse gevaar te bezweren? Jeruzalem had sinds 1842 een
Anglikaanse bisschop. Maar is hiervoor de instelling van een patriarchaat vereist?
Elders waar men hetzelfde gevaar kende, werden apostolische vicarissen benoemd.
Heeft het Oosten trouwens de latijnen wel nodig om zich ‘te weren tegen’ het
protestantisme? Ook is het niet aannemelijk dat een patriarch onontbeerlijk was voor
de zegge en schrijve 4000 latijnse gelovigen, veelal overgegaan tot de latijnse ritus
omwille van tijdelijke voordelen: brood en onderdak. De franciscaanse custos, tot
dan toe tevens latijns bisschop, had heel goed deze taak kunnen voortzetten.
1) Patriarcat Grec-Melkite-Catholique d'Antioche et de tout l'Orient, d'Alexandrie et de
Jérusalem, Catholicisme ou Latinisme? A propos du patriarcat Latin de Jérusalem. Imprimerie
St-Paul, Harissa Liban, 1961, 93 pp.
P. Joseph Hajjar, L'Apostolat des Missionnaires latins dans le Proche-Orient selon les
directives Romaines, Jérusalem, 1956, 48 pp.
Mgr. Néophyte Edelby (secretaris van de grieks-katholieke patriarch Maximos IV), Pour la
Soixantième Anniversaire de l'Encyclique ‘Orientalium Dignitas’ (1894-1954), in Proche
Orient Chrétien, revue d'études et d'informations sous la direction des professeurs du séminaire
Sainte-Anne de Jérusalem, tome IV, fasc. III, juillet-septembre 1954, pp. 195-212.
2) R. Grousset, Histoire des Croisades et du Royaume Franc de Jérusalem, t. I, pp. 164-168;
171-172.
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Natuurlijk waren 4000 gelovigen niet in verhouding tot de rang van patriarchaat en
dus ging men onder andermans duiven schieten, onder orthodoxen en katholieken
van de Oosterse kerken. Thans zijn 45.000 Oosterse christenen gelatiniseerd, ondanks
het uitdrukkelijk verlangen van de pausen, bekeerde orthodoxen niet van hun ritus
te beroven. Dit geestelijk imperialisme is voor de orthodoxen een reden te meer
Rome te wantrouwen, dat alles aan zich wil onderwerpen, culturen, liturgieën,
kerkelijk recht, in een algehele latinisatie, zonder waardering voor de plaatselijke
kerken.
Deze moeilijkheden dateren niet van de laatste tijd. In 1850, nauwelijks drie jaar
na het herstel van het latijns patriarchaat te Jeruzalem, heeft abbé J.H. Michon een
reis naar het H. Land gemaakt. Hij is vóór dit patriarchaat, maar ‘de eerste voorwaarde
voor succes is, het “latiniseren” achterwege te laten’. Hij zegt: ‘De patriarch van
Jeruzalem heeft een prachtige taak, het meest vruchtbare, providentiële werk van
deze tijd. Hij moet een arabische geestelijkheid tot stand brengen, goed onderlegd,
vurig, talrijk.... Geen gelatiniseer. De Oosterlingen hebben daar een onoverwinnelijke
afkeer van, omdat zij hun liturgieën, door hun voorvaderen doorgegeven vanaf de
apostolische tijden, als een erfdeel van het geloof koesteren en het een daad van
ontrouw vinden, die prijs te geven. Dus geen afkeer tegen het latijn op zich.... De
Grieks Katholieke Kerk in het Oosten heeft in Damascus en op andere plaatsen het
arabisch in haar liturgieën. De latijnse ritus zou alleen moeten gelden voor de
franciscanen bij het Heilig Graf; de arabische liturgie zoals die bestaat bij de Melkieten
die met Rome geünieerd zijn, zou moeten gelden voor het patriarchaat van Jeruzalem,
dat dan geen latijns patriarchaat meer zou zijn. Hoe kun je nu een latijnse bisschop
hebben waar je geen latijnen hebt?.... Als de nieuwe patriarch de Oosterse liturgie
zou overnemen, zou hij aan de gescheiden gemeenschappen een duidelijk bewijs
geven, dat Rome niet uiteindelijk de bedoeling heeft hen hun eigen liturgieën te
ontnemen’3).
De bedreigingen van Leo XIII tegen de latijnse missionarissen die oosterlingen
zonder speciaal verlof bekeerden tot de latijnse ritus, werden nooit uitgevoerd door
zijn vertegenwoordigers. De encycliek ‘Orientalium Dignitas’ (cfr. het artikel van
Mrg. Edelby, noot 1) is het indirect resultaat van het achtste Eucharistisch
Wereldcongres, gehouden te Jeruzalem van 14 tot 21 mei 1893, en van de conferentie
van Oosterse patriarchen (Vaticaan oktober - november 1894). Het idee in Jeruzalem
te congresseren werd geopperd door Pater François Picard, algemeen overste van de
Assumptionisten, die zich altijd bijzonder hebben ingespannen voor de eenheid. Als
pauselijk legaat werd kardinaal Langénieux benoemd, aartsbisschop van Reims, door
zijn vriendschap met kardinaal Lavigerie een vriend van het Oosten. In de invitatie
aan de Oosterse patriarchen deel te nemen aan het congres, staat ondermeer: ‘Le
comité souhaite vivement que, représentant l'Eglise d'occident dans cette manifestation
de leur Foi et de leur Amour envers N.S. Jésus Christ dans la Sainte Eucharistie, les
pèlerins d'Europe aient la faveur et la consolation de voir l'Eglise d'Orient s'associer
à eux dans cette pieuse manifestation... Le programme sera composé de manière à
mettre en relief la gloire magnifique de la tradition et des liturgies eucharistiques de
l'Orient’. Zestien Oosterse prelaten namen deel aan het congres. De bejaarde
grieks-katholieke patriarch eiste terecht voor zijn kerk de eer op de
3) Catholicisme ou Latinisme?, pp. 44-46.
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pauselijke legaat aan de stadspoort te ontvangen. Pius IX had het melkitische
patriarchaat in 1867 deze prioriteit verleend, omdat zijn patriarch ook de
eerbiedwaardige titel van Alexandrië voert. Bovendien was hij de deken der
patriarchen. Niettemin was het de latijnse patriarch mgr. Piavi die de legaat ontving.
Mgr. Youssef zond een deputatie naar Jaffa om hem te begroeten bij aankomst in
het heilig Land. (Dergelijke procedurekwesties van prioriteit deden zich op het
concilie voor en opnieuw bij het bezoek van paus Paulus. Mgr. Maximos verklaarde:
‘Indien er voor de ontvangst van de paus geen orthodoxen aanwezig zijn, wens ik
als patriarch van Jeruzalem de eerste plaats. Is er echter ook maar een enkele
orthodoxe bisschop aan de Damascuspoort, dan komt hem de eerste plaats toe’).
Tijdens het congres kreeg de Oosterse Liturgie in viering en bespreking de volle
aandacht. Op 10 mei hield Witte Pater Pierre Michel, oud-professor van het
melkitische seminarie Sint-Anna, een lang betoog over: ‘De Oosterse riten,
goedgekeurd en gehandhaafd door de pausen’. Het Latijnse patriarchaat, dat in deze
rede een kritiek zag, reageerde op de slotzitting bij monde van secretaris Don Louis
Heidet: de Oosterse ‘bekeerlingen’ waren overgegaan tot de latijnse ritus met
dispensatie van de heilige Stoel, omwille van het heil der zielen. De vota van het
congres stimuleerden de opleving van de Oosterse kerken: een bredere kennis over
het christelijke Oosten; stichting van seminaries voor elke rite, volgens het model
van het seminarie Sint-Anna; oprichting van een studiebeweging betreffende alle
religieuze Oosterse vraagstukken; voortzetting van de zo gelukkig begonnen
betrekkingen tussen Oosterse en Westerse christenen.
De legaat was de bindende figuur van het congres. Hij had zich terdege voorbereid.
Om zich beter op de hoogte te stellen van de ware toestand zond hij zelfs
vertegenwoordigers naar Constantinopel en elders om een onderzoek in te stellen
(opnieuw een treffende gelijkenis met het pauselijk bezoek, met dit verschil evenwel,
dat het voor de pauselijke wegbereiders maar kort dag was). In Jeruzalem had
kardinaal Langénieux contacten met katholieke en niet-katholieke
hoogwaardigheidsbekleders. Onder de geheime rapporten die de Oosterlingen de
legaat ter hand stelden, was het verslag van de melkitische patriarch, Mgr. Grégoire
Youssef het meest volledig. Enkele van de klachten: de westerse (latijnse) scholen
geven een zuiver latijnse vorming, met het gevolg dat de leerlingen niets afweten
van hun eigen kerk; geleidelijke latinisatie; ondanks de duidelijke richtlijnen van het
concilie van Florence wordt de autoriteit van de katholieke patriarchen beknot door
het herhaaldelijk ingrijpen van de Apostolische delegaten. Dit bevestigt bij de
orthodoxen de idee dat Rome de patriarchale en bisschoppelijke macht wil opheffen.
Een rapport van de Apostolische delegaat of van een gewoon latijns missionaris vindt
in Rome gemakkelijker gehoor dan de wens van een patriarch. Een patriarch die aan
de paus schrijft, krijgt vaak antwoord van de Propaganda Fide, etc.
De legaat stelt een aantal hervormingen voor, waarvan de meeste nog zeer actueel
zijn: bevorderen dat missionarissen de Oosterse ritus aannemen; het bevorderen van
contacten tussen latijnen en orthodoxen; het verlichten van de voorschriften inzake
de ‘communicatio in sacris’, het samenstellen van een theologisch handboek, meer
gebaseerd op de kerkvaders van vóór het grote schisma. (Wie denkt hier niet aan de
interventie op het concilie van mgr. de Smedt over de oecumenische geest, waarin
hij ondermeer zei: ‘Er moet onderzocht worden of in onze manier van spreken vormen
of formuleringen gegeven worden welke
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door niet-katholieken moeilijk begrepen worden. Hier moet gezegd worden, dat de
scholastieke methode of de quasi-scholastieke methode voor niet-katholieken een
grote moeilijkheid oplevert en dikwijls de oorsprong is van dwalingen en
vooroordelen. Hetzelfde moet gezegd worden van de abstracte en zuiver begripsmatige
manier van spreken, welke door de oosterlingen niet wordt begrepen. De bijbelse en
patristische manier van spreken daarentegen vermijdt en voorkomt uit zichzelf vele
moeilijkheden, verwarringen en vooroordelen’4).
Leo XIII, nu volledig op de hoogte gesteld, roept de patriarchen voor overleg naar
Rome. Het resultaat is de moedige encycliek ‘Orientalium Dignitas’. Zijn
grondbeginsel: ‘De latijnse priesters zijn door de apostolische Stoel naar deze streken
gezonden, enkel en alleen om de patriarchen en de bisschoppen te helpen en hun
taak te verlichten. Zij moeten er dus nauwlettend op toezien dat zij de hun verleende
volmachten niet te buiten gaan en het aantal hun toevertrouwde gelovigen
verminderen’. Volgt een aantal besluiten om de latinisatie te voorkomen. Strenge
sancties worden gesteld tegen de overtreders. Jammer genoeg werden ze nooit
toegepast. De Propaganda Fide was bang de machtige missionarissen te ontrieven.
De encycliek bleeft grotendeels een dode letter. Leo XIII was zijn tijd te ver vooruit.
Vaak is dit nog het geval. De grieks-katholieke kerk heeft aan de vooravond van
het concilie duidelijke taal gesproken om paus en hierarchie in te lichten en het abces
te doen openbarsten. De auteur van Catholicisme ou Latinisme? vraagt zich tot slot
af: ‘Wat gaat de Kerk doen? Zij moet beoordelen, of het op dit ogenblik nog wel het
beste is, midden in de twintigste eeuw en in een arabisch en mohammedaans land,
dit “relict van de Kruistochten” in stand te houden. Enig nut aan een paar enkelingen
daargelaten, heeft het heel veel kwaad gedaan en doet dat nog aan de autochtone
Oosterse Kerk; het is als het ware een praktische tegenspraak tegen de plechtige
verklaringen van de Pausen en een openlijke belediging en uitdaging aan de
oecumenische geest die in de Kerk van Rome overheerst. Wij hebben de Kerk op de
hoogte gebracht. Dat was onze plicht. Haar komt het toe een beslissing te nemen’
(p. 93).
Vele orthodoxen, die we ontmoetten, geloven niet in de goede wil van Rome,
voordat het latijnse patriarchaat zal zijn opgeheven. Toen we voorzichtig zeiden, dat
dit nog wel jaren zal duren, waren ze teleurgesteld. Zolang het latijns proselitisme
blijft bestaan, nemen ze de katholieke eenheidspogingen niet au sérieux. Graag geven
ze toe dat de latijnse priesters - westerlingen en oosterlingen met een volkomen
westerse opleiding - soms actiever zijn en ontwikkelder dan de Oosterse clerus. Maar
is dit een reden deze kerken te minachten, te verwaarlozen en ze zelfs te willen
vervangen door een krachtige latijnse kerk? Is het niet beter geld en energie te
besteden aan de ontwikkeling van deze Oosterse kerken, die overigens niet op zulk
een laag peil staan als men uit de latijnse alarmkreten zou kunnen opmaken?
Met name in de grieks-katholieke kerk is een interessante vernieuwing gaande.
Terecht wil men bewijzen dat de termen katholiek (in gemeenschap met alle
bisschoppen onder leiding van de bisschop van Rome) heel goed te verenigen is met
Oosters. Dit is geen kwestie van gelijkhebberij van een minderheid, maar een
wezenlijke schakel op weg naar de eenheid. In de ogen van de orthodoxen moeten
de katholieke Oosterse kerken steeds meer het levend bewijs worden dat
4) Katholiek Archief, XVII, 1234.
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het mogelijk is met Rome verenigd te zijn zonder zijn Oosterse ‘eigenheid’ te
verliezen. Vandaar de naam, die de Melkieten zich graag geven: burgkerk; beter is
de recentere benaming: Eglises-signes. Vervullen de Oosterse kerken deze functie?
Of is het bestaan van deze met Rome verenigde kerken juist een hinderpaal voor de
eenheid? Voor de meeste orthodoxen, met wie we spraken, heeft het woord ‘ounia’,
‘uniate’ (geünieerde), een pejoratieve klank5).
De ‘ounia’ maakte immers de verdeeldheid nog groter: van de orthodoxe kerken
scheidt een groep zich af.... De opzet, de eenheid van de gehele kerk met de bisschop
van Rome, moge echter aanvankelijk mislukt zijn, de oecumenische roeping bleef,
zij het vaak niet begrepen. Waarom zijn deze minderheden gedeserteerd van hun
oorspronkelijke moederkerk, vragen orthodoxen en ook katholieken zich af? Pastorale
nood was het hoofdmotief. Veelal buiten de schuld van de orthodoxen zelf, was de
zielzorg zeer verwaarloosd. Door het contact met de actieve Westerse missionarissen
werden de gelovigen zich hun situatie bewust. Ze volgden de zielzorgers die zich
om hen bekommerden, ook toen deze zich aansloten bij Rome. Aldus verlieten de
beste elementen de orthodoxie. Sindsdien beschouwen de orthodoxen hen als wolven
in schaapskleren, die van de gebrekkige kennis van veel orthodoxen profiteren om
hen tot de geünieerde kerk te ‘bekeren’. Ook al vermindert gelukkig dit oneerlijk
proselitisme, de reputatie blijft. Wat moet trouwens iemand doen, die in geweten
overtuigd is dat de breuk met Rome tegen Christus' wil indruist?6). Moet hij overgaan
naar de geünieerden of zou het niet tot zijn taak kunnen behoren binnen zijn eigen
orthodoxe kerk een stimulerend element tot vernieuwing en toenadering te zijn?
Iedereen zal dit voor zich moeten uitmaken, maar de omstandigheden suggereren
steeds meer deze laatste ‘oplossing’, die geen oplossing is, maar een evolutie naar
eenheid. We kennen verschillende orthodoxen, die door hun ‘katholiek’ denken
desem zijn in hun kerk.
Gods geest waait waar hij wil. Bijvoorbeeld, toen patriarch Maximos op het concilie
sprak, herkenden de orthodoxen in hem de bepleiter van hun belangen. Tijdens de
grotendeels geïmproviseerde ontmoeting Maximos - Athenagoras op zondagavond
5 januari - de oecumenische patriarch van Constantinopel was juist terug van de paus
-, hoorden we Athenagoras tot zijn gast zeggen: ‘Ik ben altijd met U geweest. Ik heb
U gevolgd in al uw pogingen’. En Maximos' antwoord: ‘Wanneer ik sprak op het
concilie, dacht ik altijd aan U’. De melkitische kerk is bereid op te gaan in de
orthodoxe kerk, zo gauw de gemeenschap met de patriarch van het Westen hersteld
zal zijn. Patriarch Maximos heeft dit herhaaldelijk verklaard, zijn Jeruzalemse vicaris,
mgr. Gabriel Abou Saade, zei in de bewogen dagen vóór Paulus' bezoek voor radio,
tv, pers en iedereen die het maar horen wilde: ‘Eenmaal de eenheid hersteld, is mijn
wettige bisschop mgr. Benedictos, Jeruzalems orthodoxe patriarch’7).
5) cfr. o.a. Mgr. Néophyte Edelby: Réalité et vocation des églises orientales catholiques, in
Lumière et Vie, tome X, novembre - décembre 1961, No. 55.
6) Overigens vragen velen zich vandaag af of deze breuk ooit volkomen is geweest. De orthodoxe
archimandriet André Scrima, oecumenisch specialist, zei ons dat er eerder sprake is van
‘reactivering’ van de eenheid, dan van het herstellen van een breuk....
7) Het woord orthodox heeft verschillende betekenissen. A. Etymologisch en theologisch
beschouwd, is de orthodox de christen die trouw is aan het ware geloof, zoals de kerk het
heeft gedefinieerd. Het tegenovergestelde is heterodox en ketters. B. Historisch gezien, duidt
het woord ‘orthodox’ de christelijke gemeenschappen aan die trouw bleven aan het concilie
van Chalcedon (451: in Christus één persoon en twee naturen): te weten de kerken die in
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Hoe denkt mgr. Benedictos zelf over deze pogingen? Op het orthodoxe patriarchaat
toonde men zich gereserveerd. Terwijl in zijn salon de ‘historische ontmoeting’ plaats
had, waarschuwde Benedictos in zijn huiskamer tegen teveel optimisme: ‘Ik ben
bereid de dialoog te beginnen, maar ik geloof dat onze kerk hierop nog onvoldoende
is voorbereid. Voor we een ronde-tafelbespreking houden, is een pan-orthodoxe
synode noodzakelijk’. Deze uitspraak betekent een enorme stap vooruit in dit milieu
van Jeruzalem, dat zich historisch zo weinig leent voor oecumene. Onze religieuze
orthodoxe gesprekspartners in de heilige Stad, door eeuwenlange vervreemding8) van
ons verwijderd, zijn immers rasechte Grieken, bekend om hun wantrouwen tegenover
Rome. Bovendien zijn deze monniken op de eerste plaats de bewaarders van de
heilige Plaatsen namens Griekenland. Eeuwenlang geharrewar rond de plaatsen waar
Christus geboren is, geleden heeft, gestorven en verrezen is, hebben een
beroepsmisvorming niet kunnen voorkomen, evenmin trouwens bij franciscanen en
Armeniërs9).
Toch kun je in korte tijd vrienden worden met deze Griekse monniken. Wellicht
zijn ze fanatiek, maar op de eerste plaats zijn ze gastvrij. Altijd werden
gemeenschap bleven met Constantinopel. Na het grote schisma (gedateerd in 1054) werd
deze titel gereserveerd voor de Byzantijnse kerken. C) Praktisch werden alle orthodoxen
door de latijnen vereenzelvigd met de Byzantijnse kerken, die onder de Oosterse kerken het
meest bekend zijn. Sinds de 19e eeuw noemt men orthodox alle niet met Rome verenigde
kerken. Deze laatste ruime betekenis is thans het meest in gebruik.
Over Katholiek oecumenisme in het Oosten schreef pater Robert Clément een duidelijk
overzichtsartikel in Streven, jrg. XV, dl. II, aug. - sept. 1962, pp. 1012-1024.
8) In Neuf Cents ans après, notes sur le schisme Oriental (éditions de Chevetogne 1954, 95
pp.) toont Yves Congar o.p. aan hoe de vervreemding (estrangement) en niet zozeer de
theologie de breuk heeft veroorzaakt.
9) De Jeruzalemse orthodoxe kerk is een van de 13 autocephale orthodoxe kerken: zelfstandige
plaatselijke kerken, onderling in geloofsgemeenschap verbonden. Van Jeruzalem, de moeder
van alle kerken, was Jacobus de Mindere de eerste bisschop. Ook toen de bisschop zich, na
de verwoesting van de heilige Stad, in Cesarea vestigde, behield hij in de concilies een
bevoorrechte positie, uit verering voor de plaatsen geheiligd door Christus' leven, dood en
verrijzenis. Op het concilie van Chalcedon werden de drie Palestijnse provincies losgemaakt
van het patriarchaat van Antiochië en vormden het nieuwe patriarchaat Jeruzalem. Onder de
christelijke keizers (4e-7e eeuw) beleefde Palestina een ongekende welvaart. Overal werden
basilieken en kapellen opgericht, pelgrims stroomden toe, het religieuze leven bloeide (137
kloosters), de theologische school van Cesarea was wereldberoemd. Op deze bloei volgden
verval en vervolging. Na de Perzen kwamen de Arabieren, die de bevolking islamiseerden.
De kruisvaarders richtten een Latijns patriarchaat op. De Griekse patriarch was gedwongen
buiten Palestina te verblijven, vooral te Constantinopel, waar de keizer zijn verkiezing moest
goedkeuren. Het kostte hem de grootste inspanning om op de heilige Plaatsen de
heiligdommen te behouden of te heroveren op de andere christenen. In de 19e eeuw
stabiliseerde de situatie zich met de invoering van de ‘Statu quo’. Terzelfdertijd slaagden de
patriarchen van Jeruzalem erin zich te ontdoen van de bevoogding van Constantinopel. Een
ander gevaar dreigde echter van binnenuit: een conflict tussen de Arabische gelovigen en de
uitsluitend Griekse hoge geestelijkheid. Terecht verlangden en verlangen deze Arabische
orthodoxen medezeggingschap, die hun tot nu toe praktisch wordt ontzegd, ondanks de druk
van - achtereenvolgens - Turkse, Engelse en Jordaanse regeringen. Het gevolg is een brede
kloof tussen de ontevreden gelovigen (71.000) en de - op een (gehelleniseerde) bisschop na
- volledig Griekse hiërarchie, die als Hellenen vaak een jammerlijke minachting hebben voor
de Arabieren en hun weinig ontwikkelde priesters, (cfr. R. Janin, Eglises Orientales et Rites
Orientaux, Letouzey et Ané, Paris, 1956, ch. VI, 2: Patriarcat de Jérusalem, pp. 153-161).
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we ontvangen, automatisch kwam er koffie, likeur en bonbons. Dit is nog geen
theologie, maar het zijn onmisbare communicatiemiddelen. Pratend ontdek je veel
misverstanden bij je zelf en je gesprekspartner. De kostbaarste ontdekking is dat je
dichter bij elkaar staat dan je durfde vermoeden. We zijn eeuwenlang vervreemd en
bij deze hernieuwde, nog wat houterige kennismaking herkennen we een nieuwe
dimensie van onszelf in de ander. We moeten niet bang zijn onszelf te verliezen10).
We zijn eveneens zoekers naar de Una Sancta. Na zo'n gesprek voel je dat je moet
studeren: duiken in elkaars geschiedenis, theologie, ons bevrijden van ons
apologie-instinct zonder een vrijbuiter te worden.
‘Dat zegt u nu wel’, zei men me vaak aan het eind van zo'n vruchtbaar onderhoud,
‘u en een stel progressieven, zoals le Guillou, Congar, maar straks krijgen jullie toch
op je kop van Rome...’. Augustinus' woord schoot me te binnen: In necessariis unitas,
in dubiis libertas, in omnibus caritas. Je denkt ook aan verschillende oecumenische
pioniers die inderdaad op hun kop hebben gekregen.... Nooit zullen we dat
wederwoord van een Vaticaanman vergeten, die het bestond temidden van de spanning
rond de oecumenische diplomatie de dooddoener te lanceren: ‘Tenslotte hebben we
niets te verliezen, we hebben de waarheid’. Een dergelijk woord kan vernielen wat
anderen moeizaam opbouwen. Gelukkig zijn die anderen nog steeds talrijker. Het is
opvallend, hoe de Heer overal oecumenische roepingen losslaat. De meesten werken
in het verborgen. In de kranten zien we de foto's van de Paus en Athenagoras, maar
de mannen die deze ontmoeten organiseerden, bleven in de schaduw. Pater Duprey
bijvoorbeeld was steeds ‘out of the picture’. Toen deze ‘handelsreiziger in eenheid’
in december Athenagoras opzocht om hem namens de paus de geest van de bedevaart
uiteen te zetten, omhelsde de patriarch hem, zeggend: ‘Voilà, mon fils spirituel’. Zijn
hele heilige Synode was hierbij aanwezig. In Jeruzalem was de ontvangst van de
Vaticaanse afgezant minder spontaan. Waarom, zo zei men mij, stuurt de paus een
simpel priester (zonder rang...)? Wanneer wij een brief sturen aan een patriarch,
zenden we een metropoliet. Op de tweede plaats: de brief was getekend door een
kardinaal. Waarom niet door de paus zelf?
10) P. Congar: ‘On pourrait résumer le changement en disant que jadis on jugeait l'autre à partir
de soi-même et qu'actuellement on tâche de comprendre une certaine dimension de soi-même
à partir de l'autre, du visage de soi-même qu'il vous révèle, qui est comme cette moitié
inconnue dont vous parliez, P. Scrima. Cela c'est proprement l'expérience oecuménique’.
P. Scrima: ‘En effet, il me semble que c'est un ferme acquis de notre commune recherche de
l'unité: le refus du frère cache un refus de soi-même et etraîne un réciproque retrécissement
qui ne sera pas surmonté par le moyen d'une composition de “vérités” partielles, mais
uniquement par la pleine manifestation, en nous tous de l'unité où Dieu nous a constitués
dans le Christ. J'avoue, pour ma part, que je suis souvent amené à m'interroger sur les racines
de ce double refus, d'autrui et de soi-même; et je suis tenté de répondre que tout au fond, il
y a la peur. Non pas la peur-émotion, ou le calcul social, ou que sais-je encore, mais cette
peur originelle de nous perdre nous-mêmes à laquelle saint Jean oppose uniquement le parfait
amour. C'est, sans doute, parce que toute crainte revient tôt ou tard, à la crainte de mourir et
au désir de survivre tel que l'on est actuellement. Une énergétique de la peur se déclenche,
rejetant systématiquement tout ce qui dans la problématique également légitime de l'autre
pourrait mettre en cause la mienne. La vocation de l'Eglise demeure pourtant celle du Christ,
le parfait amour qui chasse la crainte, qui ne redoute pas de mourir pour accueillir l'autre.
Sur ce point encore, il me paraît que l'attitude oecuménique promettrait de rejoindre le mystère
même de l'être de l'Eglise’. (Dialogue Oecuménique, door J. Bosc, Y. Congar en een zestal
andere orthodoxe, protestantse en katholieke theologen, Editions Fleurus, Paris, 1962, pp.
42-43).
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Ten derde, deze kardinaal was kardinaal Bea, weliswaar de voorzitter van het
secretariaat voor de Eenheid, maar hier vooral bekend om zijn pro-joodse
sympathieën. (Gelukkig heeft het Vaticaan de kardinaal net op tijd van de lijst van
het pauselijk gevolg geschrapt). Overgevoeligheid? Wellicht, maar waarom iemand
stoten, wanneer we met wat meer tact deze flaters hadden kunnen voorkomen? Nu
was er veel over en weer praten nodig om in Jeruzalem het boze humeur te verdrijven.
Orthodoxe leken stapten naar hun patriarch toe, een katholiek priester kalmeerde een
invloedrijke archimandriet, de koning oefende doeltreffende druk uit, de Griekse
consul kwam langs. We pendelden op en neer tussen franciscanen, orthodoxen,
Armeniërs, witte paters, grieks-katholieken en latijns patriarchaat. Terwijl de kranten
al juichten over de geplande ontmoeting Paulus - Athenagoras, moest in Jeruzalem
het ijs nog worden gebroken.
Op Tweede kerstdag verleende archimandriet Germanos, σ ευοφυλαξ (bewaarder)
van het heilig Graf, mij een lang onderhoud, later door vele gesprekken gevolgd. Hij
was zojuist teruggekeerd uit Athene en Istanboel, waar hij namens zijn patriarch met
de orthodoxe autoriteiten en met patriarch Athenagoras over het bezoek had
gesproken. Jeruzalem stelde enkele voorwaarden. Benedictos ontvangt de paus niet
aan de Damascuspoort, tenzij de paus de patriarch een tegenbezoek brengt als de
bisschop van de heilige Stad, apostolisch opvolger van Jacobus de Mindere. In de
ogen van de latijnen van Jeruzalem en Vaticaan-vertegenwoordigers van de oude
stempel was dit een onaanvaardbare voorwaarde. Tenslotte hebben Paulus en
Benedictos elkaar drie keer ontmoet, een keer in de Apostolische Delegatie, een
tweede keer in Benedictos' residentie op de Olijfberg, en vlak vóór zijn vertrek bracht
de paus een afscheidsbezoek aan het orthodox patriarchaat in de oude stad. Een vierde
ontmoeting ging niet door. Van de drie fauteuils die op het verhoog van patriarch
Benedictos' salon waren opgesteld, voor de tweede ‘historische ontmoeting’ Paulus
- Athenagoras, werd er een weggehaald: Jeruzalem was niet officieel aanwezig bij
de ontmoeting Rome - Constantinopel.
De verhouding Istanboel - Jeruzalem bleef tot het laatste ogenblik gespannen.
Jeruzalem is immers een zelfstandige orthodoxe kerk, waarover zelfs de oecumenische
Patriarch geen gezag heeft. Wil hij in Jeruzalem als Patriarch de paus ontvangen,
dan kan dit niet gebeuren zonder toestemming van Benedictos. Patriarch Athenagoras
schijnt gezegd te hebben: ‘Ik kan naar Jeruzalem komen, wanneer ik dat wil’. Later
heeft hij water in de wijn gedaan en verklaarde dat hij naar het heilig Land kwam
als pelgrim. Degenen die gehoopt hadden dat Jeruzalems Apostolische Delegatie die
dagen een soort Vaticaan zou worden, waar de paus ‘ontvangt’, zijn bedrogen
uitgekomen. Paulus heeft minstens zeven tegenbezoeken gebracht. Daarmee heeft
hij velen blij gemaakt en vele misverstanden weggenomen. Natuurlijk blijven de
theologische vraagstukken, maar de eerste stap is gezet: gewoon koffie drinken met
die ‘onfeilbare’ paus uit Rome.
Dat dit mogelijk was in Jeruzalem is mede het resultaat van een vrij recente
oecumenische stroming in de orthodoxe wereld zelf, die gelijke tred houdt met een
verlangen naar vernieuwing en naar eenheid binnen de orthodoxe kerk11). Vooral de
Russische orthodoxe emigranten hebben de grote stoot gegeven tot
11) Olivier Rousseau o.s.b.: la place et le rôle de l'orthodoxie dans le mouvement oecuménique,
in Lumière et Vie, novembre - décembre 1961, pp. 111-130.
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deze openheid. Patriarch Athenagoras zelf dankt zijn ruime kijk voor een deel aan
zijn lang verblijf in Amerika. Veertig jaar poogden orthodoxe pioniers een
panorthodoxe conferentie bijeen te roepen. Athenagoras slaagde in 1961 en 1963,
het eerst sinds 11 eeuwen.... Op de tweede vergadering te Rhodos werd besloten de
dialoog met Rome te beginnen op voet van gelijkheid. Zelfs het fanatieke Griekenland,
afwezig op de vergadering, keurde later dit plan goed12).
In Jeruzalem is deze dialoog ‘onofficieel’ begonnen. Zou het niet zinvol zijn deze
dialoog ook in de heilige Stad voort te zetten? De braintrust is gedeeltelijk reeds ter
plaatse. Is het niet de ideale plek om gezamenlijk het noodzakelijke theologische en
historische graafwerk te verrichten? Jeruzalem blijft de moeder van alle kerken.
Rome heeft de weg terug ontdekt. Athenagoras kwam reeds in 1959 op bedevaart
naar het heilig Land, vele andere christelijke leiders volgden. De bisschoppen, die
tot nu toe slechts ‘ad limina’ pelgrimeerden, begrijpen ook steeds meer dat het
uitgangspunt van de eeuwige Stad in de heilige Stad ligt. Ondanks alle geschillen is
Jeruzalem voor alle christenen reeds neutraal en internationaal, katholiek, want
universeel, orthodox, want de bron van de ware leer, en zich steeds vormend en
hervormend op het model Christus, die er geleefd heeft, gestorven is en verrees: ‘Ni
à l'“Orient” ni à l'“Occident” ecclésiastiques, mais à Jérusalem, là où l'alpha et l'oméga
du dessein de Dieu se rejoignent. Non pas à la moitié du chemin, mais à la source et
au centre’13).
Damascus 7 februari 1964

12) Pierre Duprey W.P.: La conférence interorthodoxe de Rhodes; in Lumière et Vie, novembre
- décembre 1961, pp. 131-140. In Proche Orient Chrétien van december 1963 schreef dezelfde
auteur onder de initialen E.Y. over La conférence Panorthodoxe de Rhodes, pp. 1-19.
13) Aldus André Scrima, archimandriet van het patriarchaat van Constantinopel in een interview
in La Croix van 1 januari 1964.

Streven. Jaargang 17

682

Paus Pius XII en de Joodse tragedie
III
C.L. Brenninkmeijer S.J.
IN een tweetal voorafgaande artikelen zijn we uitvoerig ingegaan op het dilemma
waarvoor Paus Pius XII heeft gestaan t.a.v. de gruwelijke massamoord op de Joden
tijdens de tweede wereldoorlog*). Dit dilemma had tragische afmetingen: moest de
H. Vader in naam van de Kerk openlijk en onverschrokken protesteren tegen de
ongehoorde tragedie der Joden, of moest hij zwijgen en alleen maar zwijgend helpen
in de nood, opdat niet nog grotere misdrijven zouden worden gepleegd? Wij hebben
gezien, dat destijds op deze vraag niet zonder meer een afdoende antwoord te geven
was. In feite leefde bij Pius XII vooral de zorg om zoveel mogelijk mensenlevens te
redden, omdat hij kennelijk over aanwijzingen beschikte en de vrees koesterde, dat
een verdergaand protest nog groter onheil ten gevolge zou hebben en de hulpacties
onmogelijk zou maken, die ondanks alles toch nog konden worden georganiseerd.
Zo had b.v. na het openlijke protest der kerken van Nederland de systematische
Jodenvervolging niet alleen toch nog plaatsgevonden, maar zich ook uitgestrekt tot
de christen-Joden, die aanvankelijk waren uitgezonderd.
Zodra wij vanuit de nodige afstand van de Jodenverdelging tijdens de tweede
wereldoorlog beweren, dat de Paus eigenlijk openlijk had moeten protesteren en er
meteen aan zouden moeten toevoegen, dat wij echter heus niet weten of wij het zelf
in die omstandigheden zouden hebben opgebracht en voor de gevolgen zouden hebben
ingestaan, dan is dat standpunt te weinig genuanceerd en misschien niet helemaal
eerlijk. Wij moeten namelijk nagaan wat een mens in een bepaalde tijd en onder
bepaalde omstandigheden ook werkelijk kan opbrengen. Om de gehele situatie en
de daarop berustende beslissingen van de Paus billijk en rechtvaardig te kunnen
beoordelen mogen wij - hetgeen voor een historicus vanzelfsprekend is - niet
uitsluitend uitgaan van de inzichten van de tegenwoordige tijd, waarin de gehele
catastrophale ontwikkeling van 1933 tot 1946 duidelijk achter ons ligt en de illusies
van die dagen zijn vervlogen. Als wij achteraf alles haarfijn willen ontleden en
eventueel ook de behoefte gevoelen om te ontmaskeren, dan moeten wij omwille
van de waarheid ons ook trachten in te leven in de begrensde visie op de dingen en
in de stemmingswereld van de toenmalige tijd. Om die reden zijn wij zo uitvoerig
uitgegaan op de ingewikkelde situatie, waarin zich Pius XII, het Duitse volk en de
gehele Kerk ten tijde van de oorlog t.o.v. het Jodenvraagstuk hebben bevonden. Niet
zozeer om daardoor allerlei verontschuldigingen te construeren voor het feitelijke
beleid (een ‘betrekkelijk’ zwijgen), maar om te verklaren en begrijpelijk te maken,
dat het optreden van de Paus met zijn veelomvattende hulpacties een christelijke
stellingname is geweest, mogelijk een beperkte en onvolledige stellingname in het
licht van een later gegroeid dieper inzicht. Het oordeel dat Pius XII onder alle
omstandigheden had moeten spreken, zou te rechtlijnig, te rigoristisch en fanatiek
zijn, en dus ongeoorloofd, als wij niet de durf hadden ons de moeite te getroosten de
gehele toenmalige historische situatie onder ogen te zien. Wij hebben gemakkelijk
praten, nu we geleerd hebben uit de gebeurtenissen van het verleden en achteraf het
gehele oorlogsverloop beter kunnen overzien. Is het
*) cfr. Streven, Jrg. XVII, febr. 1964, pp. 432-443, en maart 1964, pp. 562-573.
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echter menselijkerwijs mogelijk in een concrete situatie steeds het enig juiste
christelijke standpunt in te nemen? Bestaat er niet de mogelijkheid van meerdere
christelijke antwoorden, waarvan de grotere of geringere juistheid zelfs achteraf niet
steeds met absolute zekerheid kan worden geconstateerd?
Wij willen duidelijk vaststellen, dat in Der Stellvertreter niet de keuze van het
onderwerp als zodanig door ons wordt afgewezen. Evenmin het feit, dat er in Paus
Pius XII een persoonlijk falen wordt aangevallen. Zijn beleid tijdens de oorlog is nu
eenmaal niet aan het oordeel van de historie onttrokken. Maar het is een eerste eis
van rechtvaardigheid en waarachtigheid, dat er geen vertekend beeld van de
werkelijkheid wordt gegeven. Nu heeft Hochhuth, zoals wij in onze vorige artikelen
hebben uitgewerkt, in zijn uitbeelding van de persoonlijke houding van de Paus
absoluut gefaald. Hij laat niet aanvoelen langs welke moeizame weg de Paus tot zijn
eenzaam besluit is gekomen. In de ontdekking en uitwerking van deze oneindig zware
en tragische worsteling lag de werkelijke stof voor een drama over Pius XII en zijn
houding in de Joodse kwestie. Daarvoor had Hochhuth echter moeten geloven in het
reële karakter van de conflict-situatie, waarin de Paus zich heeft bevonden en had
hij ook moeten schrijven vanuit een geest van begrijpende liefde, ook voor déze
hoofdfiguur van zijn drama, waarin hij toch de kunst en de waarheid heeft willen
dienen. Had hij met meer begrip voor de ware tragiek van de Paus geschreven, dan
was hij er wellicht in geslaagd ons op te wekken, te overtuigen, te ontroeren. Nu
heeft hij echter vooral bereikt, dat men zich terecht aan zijn Stellvertreter ergert.
Paus Pius is ongetwijfeld een rechtschapen mens geweest. Hij was niet de verre,
hoogverheven kerkvorst, zoals zovelen hem zich voorstellen. Hij was direct,
persoonlijk en vaderlijk in de omgang. Kwam hij met iemand in gesprek, dan viel
het op hoe hij zich wist in te leven in de persoon van de aangesprokene. Hij was
steeds vol liefdevolle, warme belangstelling. Zijn wijd uitgestrekt begroetingsgebaar
werd door wie hem kenden aangevoeld als een onuitgesproken verlangen: ‘Kon ik
jullie maar allemaal omhelzen!’ Met name bij de audiënties waren alle deelnemers
steeds diep ontroerd door de eerlijke hartelijkheid van de ontmoeting. Enkele jaren
na de oorlog heeft Anton van Duinkerken in zijn ‘Begrip van Rome’ een dergelijke
ontmoeting treffend onder woorden gebracht. ‘De Paus begon onderwijl te spreken.
Hij onderstreept zijn woorden met een sober gebaar van zijn benige handen. Hij is
een spreker. Wat hij zegt klinkt doorvoeld. Hij is eenvoudig van woordkeus; niemand
kan betwijfelen, of het gemeend is. Het komt uit een hartelijkheid, waaruit men
zelden woorden hoort. Het komt uit de diepte, waar het zwijgen begint’. En nadat
van Duinkerken nogmaals 's Pausen ‘innemende hartelijkheid’ en ‘vaderlijke eenvoud’
ter sprake heeft gebracht, vervolgt hij zijn tekst: ‘Iedere dag opnieuw zichzelf geven
aan wisselende bezoekers, die heengaan met de indruk, dat hun aanwezigheid niet
genegeerd werd, is Paus zijn. Het is vader zijn’1). Deze beschrijving van de mens in
Paus Pius komt waarschijnlijk aanmerkelijk meer met de werkelijkheid overeen dan
de rancuneuze uitbeelding, die hij in Hochhuths stuk gevonden heeft. Dit betekent
echter niet, dat hij een soort supermens is geweest, een halfheilige op deze wereld,
die geen menselijke tekorten zou hebben gekend. Zoals iedere mens heeft ook hij
zijn menselijke kanten gehad. Zo is het b.v. in Rome
1) A. van Duinkerken, Begrip van Rome, 19e hfdst., Verzamelde Geschriften deel I, Vertellingen
en Vertoog, Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1962, pp. 666-667.
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alom bekend, dat de hoog begaafde Paus uitermate conscientieus en scrupuleus is
geweest, waardoor hem het nemen van beslissingen uitzonderlijk moeilijk viel. Hij
schakelde bij het bestuur de Curie goeddeels uit en liet zich wellicht al te zeer door
een klein aantal Jezuïeten voorlichten op velerlei gebied. Maar hij is zelf steeds diep
overtuigd geweest van zijn eigen menselijke begrensdheid en zijn tekortschieten in
menig punt. Zijn testament, dat na zijn dood in oktober 1958 in de openbaarheid
kwam, is een monument van nederige erkenning van eigen tekort. ‘“Miserere mei,
Deus, secundum (magnam) misericordiam Tuam”. Deze woorden, die ik uitsprak
op het ogenblik dat ik bevend mijn uitverkiezing tot Paus aanvaardde - mij al te zeer
bewust van het feit hoe onwaardig ik was en hoe weinig er voor berekend - herhaal
ik thans met te meer grond op een ogenblik waarop de kennis van de tekortkomingen,
de in een zo langdurig pontificaat en in een zo ernstige tijd begane fouten, mij mijn
ontoereikendheid en onwaardigheid duidelijker heeft gemaakt. Ik vraag allen, die ik
misschien gekrenkt, geschaad of geërgerd zou hebben, door woord of daad, nederig
om vergiffenis. Ik verzoek degenen wie dit aangaat dringend, geen moeite te doen
voor het oprichten van enig monument te mijner gedachtenis: het is voldoende
wanneer mijn povere stoffelijke resten eenvoudig op een gewijde plaats, hoe
verborgener hoe beter, worden gelegd. Ik behoef niet om gebeden voor mijn zielerust
te vragen. Ik weet hoe talrijk de gebeden zijn die ingevolge de gewoonte van het
Apostolisch geloof en de piëteit van de gelovigen voor elke gestorven Paus worden
gestort. Ik behoef zelfs geen “geestelijk testament” na te laten zoals zovele ijverige
prelaten volgens lofwaardige gewoonte plegen te doen, omdat het niet onaanzienlijke
aantal documenten en toespraken die ambtshalve van mij zijn uitgegaan of door mij
zijn uitgesproken voldoende zijn om mijn mening over verschillende kwesties van
godsdienst en moraal bekend te maken aan wie dat eventueel zou verlangen te weten.
Dit gezegd zijnde, benoem ik tot mijn universele erfgenaam de Heilige Apostolische
Stoel, van welke ik zoveel heb ontvangen, als van een zeer geliefde moeder’,
(getekend: † Pius PP.)2).
Een kritisch beoordelaar van Paus Pius XII, de uiterst scherpzinnige H.A. Gomperts,
heeft in ‘Het Parool’ in een even oprechte als stijlvolle reactie op Hochhuths
Stellvertreter diens foutieve benadering van het probleem duidelijk onder woorden
gebracht. ‘Wat m.i. in Hochhuths voorstelling onvoldoende tot zijn recht komt, is
dat de overweging, die Pius XII ervan weerhield om te protesteren tegen de
massamoord, op zichzelf, hoe pijnlijk ook, een ethische inhoud had. Zijn gedachte,
dat hij gereed moest zijn en blijven, om de vrede te herstellen is een ethische gedachte,
hoezeer zij ook berust op een miskenning van politieke feiten. Hij wilde, dat het
bloedvergieten van de oorlog zo spoedig mogelijk zou ophouden en hij zag daarin
zijn historische taak. Daarom mocht hij zich naar zijn overtuiging niet tegen één van
de partijen keren. De uitroeiing van de Joden behoorde, meende hij, tot dat
verschrikkelijke bloedvergieten, dat duurde, zolang de oorlog duurde. Een vergissing,
een oordeelsfout, maar niet uitsluitend een misdaad. Ook zijn denkbeeld, dat de
eigenlijke oorlog tegen de atheïstische bolsjewiki gevoerd moest worden, is hoe
verkeerd ook, begrijpelijk binnen het raam van een christelijke traditie van
kruistochten en heilige oorlogen ter bescherming van het geloof. Ik probeer het gedrag
van Pius niet goed te praten, maar ik wil alleen stellen, dat Hochhuths dramatische
conflict “ethiek
2) cfr. Katholiek Archief, 1958, kol. 978.

Streven. Jaargang 17

685
contra politiek opportunisme” noch deze Paus noch de geschiedenis recht doet. En
trouwens ook het drama verzwakt. Het werkelijke conflict, dat men dan ook veel
eerder als echte tragiek kan bestempelen, was: “ethiek contra ethiek”’3). Zonder
Gomperts in al zijn verdere opvattingen en conclusies te willen volgen, meen ik, dat
hij juist heeft gezien, wanneer hij Hochhuths oplossing als een zwart-wit-schema
van de hand wijst. Hochhuth heeft er volstrekt geen oog voor gehad, dat door de
Paus tussen twee kwaden gekozen moest worden en niet tussen 'n onverdeeld goed
('n openlijk en onverschrokken protest als christelijk getuigenis, ongezien de mogelijke
of te verwachten represailles, die Hitler volgens Hochhuth wel niet zou toepassen)
en een kwaad (het achterwege laten van dit protest en beperking tot charitatieve
hulp). In werkelijkheid heeft de Paus voor een enorm dilemma gestaan. Er moest
hier werkelijk tussen twee kwaden worden gekozen, d.w.z. dat de kiezende dus altijd
een keuze moest doen, die in haar gevolgen een zeker ‘kwaad’ tot gevolg zou hebben.
Nu is het Hochhuths vooringenomenheid en vertekening van de werkelijkheid, dat
hij zonder doorslaggevende bewijzen te leveren, zonder meer poneert, dat de Paus
tussen een goed en een kwaad gekozen heeft en daarbij alleen oog heeft gehad voor
de slechtste der twee mogelijkheden die voor hem openstonden. In de periode
1940-1945 is er door toonaangevende figuren herhaaldelijk gekozen in uiterst
belangrijke situaties, en het bewijs, dat zij juist of foutief hebben gekozen, is lang
niet altijd te leveren. Het is zelfs in die gevallen dat achteraf de onjuistheid van hun
keus waarschijnlijk is (b.v. bij Minister-president De Geer) buitengewoon
onwaarschijnlijk, dat niet te goeder trouw werd beslist. Dit geldt ook voor de Paus.
Er is, zelfs als hij de verkeerde keus zou hebben gedaan, hetgeen Hochhuth wel
beweert maar niet bewijzen kan, geen reden om ook maar de geringste twijfel te
koesteren t.a.v. zijn goede trouw op het moment van de keus. Dat doet Hochhuth
echter wel en daarin schiet hij ernstig tekort. Dat doet de kritische Gomperts, die de
Paus een oordeelsfout verwijt, daarentegen niet. Gomperts standpunt is een eerlijk
standpunt, dat men niet in alle opzichten behoeft te delen, maar dat men steeds met
waardering, aandacht en openheid benaderen moet.
Toch mogen wij niet ontkennen, dat Hochhuths stuk de vraag naar het stilzwijgen
rondom de Joodse volkerentragedie met geweld naar voren heeft gebracht.
Onevenwichtig maar met kracht verkondigt hij zijn these, dat de Paus als eerste
autoriteit der Katholieke Kerk de plicht had gehad te protesteren tegen het
verschrikkelijke gebeuren van de massale uitroeiing van het Europese Jodendom.
De Plaatsbekleder van Christus had volgens hem en zijn vele medestanders t.a.v.
deze gebeurtenissen van alle beproefde methoden van kerkelijke regentenkunst en
diplomatie verder moeten afzien. Van hem werd destijds een desnoods irrationele
schreeuw van protest verwacht. De gaskamers van Auschwitz eisten niet zozeer een
uitgebalanceerde, in nietszeggende bewoordingen gevatte stellingname, maar de
klaarheid van een geselende veroordeling, Christus en de Ecclesia militans waardig.
Als ik Hochhuth juist versta, bedoelt hij te zeggen - maar slaagt daar niet helemaal
in - dat, zelfs als de Paus door een protestactie niets zou hebben bereikt, dan nog zijn
getuigenis en strijd voor de mens, die door Hitler van een evenbeeld Gods tot minder
dan een dier vernederd werd, van heilshistorische betekenis zou zijn geweest. En
omdat het kruis en het
3) H.A. Gomperts in Het Parool, 1 november 1963, geciteerd door De Nieuwe Linie, 9 november
1963.
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martyrium de wereld hebben omgevormd en nog steeds in staat zijn haar te
veranderen, zou een dergelijke heilshistorische daad tevens een historisch succes
geworden zijn. Alleen al op grond van zijn herdersambt zou de Paus als opvolger
van Petrus met de profetische onvoorwaardelijkheid die aan dat ambt eigen is, afgezien
van alle verdere mogelijke gevolgen, hebben moeten handelen. Hij had niet zozeer
alle risico's mogen afwegen, die een protest van hem tegen de Jodenverdelging voor
de miljoenen katholieken in het bezette Europa weleens met zich zouden hebben
kunnen meebrengen.
Wij zijn het ermee eens, dat het onderwerp, dat Der Stellvertreter aan de orde stelt,
voor de katholieken geen taboe mag zijn. Wij moeten ons ervan bewust zijn, dat de
tegenstelling tussen ‘ambt’ (vertegenwoordigd door de zwijgende Paus) en ‘charisma’
(vertegenwoordigd door de protesterende en zich opofferende Riccardo), zoals
Hochhuth het althans stelt, steeds weer opnieuw moet worden opgeworpen. Maar
wij stellen ons te weer tegen zijn onrechtvaardige, vertekenende en tendentieuze
behandeling van deze vraagstelling. Pius heeft, zoals wij reeds eerder hebben gezien,
niet gezwegen uit angst om te getuigen of vanuit een geest van halfzacht neutralisme.
Het zou kortzichtig zijn Hochhuths hatelijke voorstelling van zaken als enige
oorzaak van zijn succes te willen beschouwen. Het is ondanks alles zijn onmiskenbare
verdienste geweest, dat hij met zijn overtrokken aanklacht een zeer gevoelige snaar
heeft aangeraakt en afrekent met een gemakkelijke leugen. Met name Hochhuths
protestantse critici in Duitsland, zoals b.v. de vermaarde verzetsheld dominee Heinrich
Grüber, hebben er terecht op gewezen, dat de auteur ongetwijfeld niet alleen Paus
Pius XII persoonlijk heeft willen beschuldigen, maar ook een bepaalde levenshouding
van de christelijke en westelijke wereld als zodanig aan de kaak heeft willen stellen4).
Deze critici gaan er mijns inziens terecht van uit, dat Hochhuths Paus ook moet
worden gezien als een symboolfiguur voor het lijdelijk toezien van de christenheid
in het algemeen. Friedrich Heer, de veelbesproken Oostenrijkse cultuurhistoricus,
heeft gelijk met zijn bewering, dat het volstrekt onwaar is, dat de Kerk en met name
de Duitse christenen als de echte overwinnaars op Hitler uit de tweede wereldoorlog
tevoorschijn zijn gekomen5).
Toen Hitler en het Nazisme in Duitsland de greep naar de macht hadden voltrokken,
werd alles wat niet list en geweld was, als een teken van zwakte beschouwd. Hitler
was ongetwijfeld een gedrevene, opgezweept door zijn haat, zijn machtsbegeerte en
hysterie. Met overslaande stem en groot vertoon van demagogie kon hij de massa's
bedwelmen, de geesten benevelen met zijn Jodenhaat, en de ene dag luidkeels een
frase verkondigen die hij de volgende dag weer herriep. Maar hij heeft niet alleen
de massa's verleid. Hij heeft een groot cultuurvolk weten mee te slepen. Er zijn dingen
gebeurd, waarvan we ons nauwelijks nog een voorstelling kunnen maken. Toen zijn
ze echter gebeurd. En niet alleen kwaadwillige, maar ook - hetgeen veel erger is veel goede, rustige en koel denkende tijdgenoten hebben ze geduld en er deels ook
aan meegewerkt. Daardoor pas werd het eigenlijk mogelijk, dat het noodlot zich
voltrok. De

4) Propst H. Grüber, Zu Rolf Hochhuths Stellvertreter in Summa Iniuria oder durfte der Papst
schweigen?, Rororo-Taschenbuch Nr. 591, Hamburg 1963, pp. 200-205.
5) cfr. Drs. H. Michielse, Portret van Friedrich Heer in De Nieuwe Linie, 22 febr. 1964, p. 13.
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impliciet steeds levende, sluimerende Jodenhaat mobiliseerde in het Duitse volk geen
tegenkrachten. Integendeel bewerkte een weerzinwekkende propaganda voor het
antisemitisme, dat er als het ware een motor aansprong. Tenslotte maakten de vele
grote en kleine Nazi-Duitsers zich op om het Joodse deel der natie en later van bezet
Europa te overweldigen en uiteindelijk zelfs fysiek te vernietigen. De christelijke
kerken hebben ongetwijfeld getracht te protesteren, te helpen, te verhinderen, maar
gezien de omvang van de gruwelen was het allemaal te weinig, te zacht en goeddeels
ook te laat. Velen zagen slechts gelaten toe, wellicht door zoveel onrecht verstijfd
van afschuw en angst, maar zij deden te weinig om ook maar iets wezenlijk te
veranderen. Onmiskenbaar hebben rondom 1933 de geestelijke elite der natie en de
christelijke kerken in Duitsland het inzicht en de kracht gemist om tijdig de bekoring,
die van Hitler en het Nazisme uitging, met succes te kunnen weerstaan6).
Dat het christendom in Duitsland over het algemeen weinig weerstand tegenover
Hitler heeft getoond kwam wel duidelijk naar voren tijdens het te Frankfurt lopende
Auschwitzproces. Op 17 febr. van dit jaar werd Prof. Dr. Helmut Krausnick door de
rechtbank als getuige-deskundige gehoord. Op de vraag van één der openbare
aanklagers, waarom het Duitse volk en de christelijke kerken, die er door protesten
in waren geslaagd een einde te maken aan de euthanasieactie - het doden van blijvend
invalide en geestelijk gestoorde Duitse burgers - niet tegen de moord op Joden hadden
geprotesteerd, antwoordde de historicus: ‘Het euthanasieprogram liep meer in het
oog en werd door meer mensen opgemerkt. De mensen voelden zich bovendien
nauwer verbonden met de geestelijk onvolwaardigen dan met de Joden’. Toen hem
daarop de vraag werd gesteld waarom dit zo was, antwoordde hij naar waarheid:
‘Wegens het antisemitisme’7).
Reeds kort na de oorlog wist de bekende Duitse moraaltheoloog en publicist Max
Pribilla het falen der Duitse christenen kernachtig aldus te formuleren: ‘Er moet
worden geconstateerd, dat de invloed van de christelijke kerken niet voldoende is
geweest de wreedheden in de concentratiekampen en de andere gruweldaden van de
Nazi's te verhinderen, en dat de waarschuwende stem der kerken vóór de nadering
van het verderf luider en indringender had moeten zijn. Ja, wij moeten toegeven, dat
als het christendom in Duitsland en het gehele avondland levender was geweest, er
nooit een Derde Rijk met al zijn vervalverschijnselen zou hebben bestaan. Het is ook
een feit, dat het protest van de christelijke kerken tegen het nationalisme naar inhoud
en vorm niet zo helder en scherp is geweest, als wij het als christenen met het oog
op de verschrikkelijke misdaden, achteraf een blik terugwerpend, wel zouden
wensen’8).
Maar de lijst van verzuimen der westelijke en christelijke wereld is eindeloos lang.
Juist door deze verzuimen zijn niet alleen de christenen in maar ook buiten Duitsland

6) cfr. L. Volk S.J., Zur Kundgebung des deutschen Episkopats vom 28. März 1933, in Stimmen
der Zeit, Bd. 173, maart 1964, pp. 431-457.
In dit artikel wordt een gedetailleerd beeld ontworpen van de ontwikkelingen die de Duitse
bisschoppen er onder de druk der omstandigheden toe hebben gebracht, hun aanvankelijk
sterke verzetshouding tegen Hitler en zijn partij, veel te argeloos en te overhaast, te laten
varen.
7) cfr. De Tijd-Maasbode, 18 febr. 1964.
8) M. Pribilla, Deutsche Schicksalsfragen, J. Knecht - Frankfurt 19502, p. 56.
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Westen in een positie van fatale zwakte verkeerd. Tengevolge van een mengeling
van verbijsterende kortzichtigheid en een grote dosis politiek opportunisme werd
door Frankrijk en Engeland over het lot van het kleine Tsjechoslowakije beslist en
daarmee over de toekomst van Europa9).
Door Chamberlains en Daladiers capitulatie voor Hitlers aanspraken werd alle
hoop op het behoud van de vrede de bodem ingeslagen en kon de vloedgolf van
Duitse agressie niet meer worden gestuit. Maar ook hier weer waren tal van mensen
aansprakelijk; al te velen deelden in de schuld, zodat wij deze rampzalige zwakte
niet zonder meer op enkele personen zouden mogen afwentelen. Van de democratische
landen had zich in de dertiger jaren een loomheid meester gemaakt, een gebrek aan
vitaliteit en gevoel voor politiek fatsoen. Er heerste een ziekelijke vrees voor oorlog
en een verderfelijk pacifisme, die niet alleen tot oorlog ophitsende dictatoren maar
lieten begaan, doch ook een militaire zwakte in eigen kamp toelieten, die zich later
maar al te zeer zou wreken. In de Volkerenbond, bij de politieke partijen, de
arbeidersorganisaties en de ondernemers overheerste het eigenbelang en ontbrak de
vaste wil om zich energiek tegen de fascistische gruwel te verzetten. Een bijna
algemene verlamming lag over de vrije, democratische maatschappij. Daarom is er
al vóór de oorlog niet of te weinig tegen de in Duitsland opkomende
Jodenvervolgingen geprotesteerd. Toen het eenmaal zover gekomen was, dat het
leven van miljoenen werd bedreigd, hebben Zwitserland, Frankrijk en verschillende
andere landen zoals de Verenigde Saten, de uit Duitsland vluchtende Joden maar al
te vaak de toegang geweigerd en door het maken van talloze bureaucratische
moeilijkheden de redding van duizenden verijdeld. In de oorlog bleken zeer velen
ook niet bereid de opgejaagde Joodse medemensen bij het vluchten of onderduiken
behulpzaam te zijn. Zelfs zijn er ook verraders geweest....
Het zou van een zeker farizeïsme getuigen de Paus en de Kerk te beschuldigen,
dat zij, voor het zozeer geschonden Europese Jodendom niet het uiterste, het
martelaarschap, de zelfvernietiging hebben overgehad, als wij onze medeschuldigheid
niet voor ogen houden. Wie van ons christenen, die samen de Kerk vormen, en welke
andere instantie in de wereld heeft zich met een onverschrokken en effectief protest
uiteindelijk als verdediger van de Joden opgeworpen? Noch wij katholieken, noch
de andere kerken, noch de humanisten, noch het internationale Rode Kruis, noch de
PEN.-club enz. zijn als groepering voor hen de barricaden opgegaan. Zelfs de zo
voortreffelijk ingelichte gealliëerden, wellicht de enigen die over een afdoend
machtsapparaat de beschikking hadden, hebben nooit een poging gedaan om de
spoorlijnen naar Auschwitz, het beruchte ‘goederenstation’ en de gaskamers van
Auschwitz-Birkenau te bombarderen om zo het walgelijke vergassingsprogram te
verstoren of zelfs te doen stoppen10).
9) cfr. De Volkskrant, 18 febr. 1964, waarin C. de Groot in een artikel München, een studie
over politieke eerloosheid het boek van Henri Noguères bespreekt: München ou la drôle de
paix (Paris 1964).
10) cfr. Der Monat, Redaktionelle Stellungnahme, mei 1963, in Summa Iniuria oder dürfte der
Papst schweigen?, l.c. p. 216.
cfr. ook De Tijd-Maasbode, 16 dec. 1963, waarin een gewezen functionaris van het Israëlisch
Ministerie van Buitenlandse Zaken, Pinhas Lapid, aan het woord komt. Tijdens het pontificaat
van Pius XII is hij als Joods consul te Milaan opgetreden en heeft zich in dezelfde geest
uitgelaten.
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Hier komt nog op markante wijze bij, dat we ons bewust moeten blijven, dat de
christenen in de loop der eeuwen, vaak op verkeerd begrepen theologische gronden,
het verstrooide en in het nauw gebrachte volk van Israël groot onrecht hebben
aangedaan. Denken wij slechts aan de ghetto's in onze steden sinds de Middeleeuwen.
Ongetwijfeld hebben de Pausen in de laatste decenniën hun best gedaan de verhouding
tussen christendom en Jodendom van alle smetten te zuiveren. Met name in het
tweede Vaticaans Concilie wordt thans een poging ondernomen niet alleen om met
de niet-katholieke christelijke broeders in contact te komen, maar ook met Israël.
Een echte, waarachtige en eerlijke ontmoeting is echter alleen maar dan mogelijk,
als de christenen hun aandeel in de schuld van verleden en heden tegenover de Joden
inzien en nederig in het reine trachten te komen met het falen van het christelijk
getuigen tegenover het volk der Joden. De tijd van achteruitstelling, onderdrukking
en vervolging van Joden door christenen is nu al sinds bijna een eeuw definitief
voorbij. Maar het is aan geen twijfel onderhevig, dat de afschuwelijke uitbarsting
van recente Nazistische vernietigingswil t.a.v. de Joden veel te veel kon rekenen op
een bewust of onbewust antisemitisme, dat nog onder christenen leefde. De Kerk zal
dan pas een nieuwe verhouding tot het Jodendom vinden, als de prediking der liefde
in de praktijk van het christelijk leven tegenover onze Joodse broeders en zusters
wordt waar gemaakt11).
Het is niet voldoende, als de Kerk en de christenen thans met ontzetting hun ogen
gericht houden op Auschwitz en de vermoording van miljoenen onschuldigen die
onder ons in een zogenaamde christelijke wereld hebben geleefd. Wie dit voor ogen
houdt, kan zich niet meer vrij van schuld voelen, ook de Kerk niet. Heeft zij, hebben
wij destijds inderdaad wel alles gedaan wat mogelijk is geweest om de vernietiging
der Joden te verhinderen? In ieder geval moeten wij nederig constateren, dat bijna
20 eeuwen christendom niet bij machte zijn gebleken een leger van gelovige christenen
te mobiliseren ter bescherming der vervolgde Joden12).
In een uitstekend artikel heeft Mgr. Dr. A.C. Ramselaar er onlangs bovendien op
gewezen, dat de Joods-christelijke verhoudingen een bijzonder karakter dragen en
daarom ook niet als een randvraagstuk voor de Kerk mogen worden beschouwd.
Volgens hem moet de vraag naar het stilzwijgen van de christenheid worden gezien
‘niet als een historische of apologetische of opportunistische aangelegenheid, maar
als een vraag naar het gezicht van de christenheid. Zolang de christenen niet begrijpen,
dat de Jodenmoord niet alleen een kwestie is van rassenhaat en vertreding van de
humaniteit, maar een aanranding van de Kerk in haar diepste wezen - omdat Christus,
het Hoofd der Kerk, geboren is als
In De Volkskrant van 1 febr. 1964 wordt een getuigenis aangehaald van Herman Shumlin,
de regisseur van Der Stellvertreter te New York, vóór de première van het stuk in febr. van
dit jaar. ‘Er zijn maar al te veel katholieken die zich beledigd voelen over de uitbeelding van
de Paus op het toneel. In feite geloof ik, dat hij op een vriendelijke manier wordt uitgebeeld
(!). Hij dient als een symbolische voorstelling van de stilte, die eenieder, mijn persoon
inbegrepen, over de massamoorden heeft bewaard. Het is mij niet bekend, dat ik er iets tegen
heb gedaan’.
11) cfr. Hannecläre Baur: Die Juden in Rom in Orientierung, nr. 2, Jrg. 28, 1964, pp. 22-24.
12) cfr. Rudolf Hartung, Der Stellvertreter und die Reaktion in Neue Rundschau, 74. Jrg., Heft
2, 1963. Opgenomen in de evenwichtig geredigeerde bundel Der Streit um Hochhuths
Stellvertreter, Bd. 5 in de serie Theater unserer Zeit, Basilius Presse - Basel/Stuttgart 1963,
p. 129.
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rouwelijk zijn -, zolang kan er geen wezenlijk protest uit de Kerk opstijgen indien
het Joodse volk omwille van het Joodzijn wordt vervolgd’13).
De vrije wereld en de kerken in en buiten Duitsland zijn dus ongetwijfeld in koning
der Joden, en de Joden volk Gods blijven, omdat Gods beloften onbegebreke gebleven
en daardoor tot op zekere hoogte medeschuldig geworden aan het onmetelijke drama,
dat zich aan het Europese Jodendom heeft voltrokken. Voor ons, die door de
vertekening van Hochhuths Pausfiguur kunnen heenzien met een open blik voor het
algemene christelijke verzuim, moet het duidelijk zijn, dat de auteur ondanks zijn
onevenwichtige probleemstelling toch heel wat latente schuldgevoelens bewust heeft
laten worden. Hochhuth vraagt immers niet zozeer naar de hoofdschuld, maar naar
de medeschuld. Hij heeft nooit beoogd een drama te schrijven over Hitler of Himmler,
maar over de omstandigheden die dergelijke lieden maar lieten begaan. In dit verband
lijkt het goed een enkel woord te wijden aan het tumult en de verontwaardiging, die
de opvoering van Der Stellvertreter aanvankelijk alom, zoals in Berlijn, Bazel en
Parijs, heeft teweeggebracht. We mogen ons in christelijke zelfbezinning gerust de
vraag voorleggen, of deze protesten wel uitsluitend werden ingegeven door een
begrijpelijk en gerechtvaardigd verzet tegen Hochhuths onhistorische, eenzijdige en
rancuneuze voorstelling van zaken. Het protest was vaak zo buitensporig en
emotioneel, dat wij de verdenking koesteren, dat het gevoel van geïrriteerdheid en
gekwetstheid wel eens voort zou kunnen spruiten uit het feit, dat men zich betrapt
voelde op eigen falen in christelijke medeverantwoordelijkheid voor het lot van de
Joodse medemens. Een protest tegen Hochhuth lijkt mij begrijpelijk, als men maar
niet verzuimt als christen aan zichzelf de schuldvraag te stellen, hoe het toch gebeuren
kon, dat Joodse medemensen in zo grote getale konden worden omgebracht. Het gaat
om de vraag, hoe het toch komt, dat de wereld zo schijnt ingericht te zijn, dat zovele
goedwillenden door een al te zwakke, armzalige tegenstand een aantal kwaadwillenden
maar hun gang hebben laten gaan14).
Uit niets blijkt, dat Hochhuth heeft getracht een alibi te construeren voor de schuld
van het Duitse volk door te wijzen op het zwijgen van de Paus. In zijn stuk wordt
breed de schuld der Nazi's en het schuldige zwijgen en het opportunisme van
meeloperskringen uit de Duitse industrie uitgemeten. Maar al beoogt hij allerminst
een pijnlijke verplaatsing van de schuldvraag, toch geeft hij er wel aanleiding toe,
dat zijn probleemstelling als zodanig wordt verstaan. Het toneelstuk heeft een duidelijk
disculperende uitwerking op sommige toeschouwers, met name in Duitsland. De
schuld wordt zo gemakkelijk een hoogste instantie, nl. de Paus, in de schoenen
geschoven, en niemand voelt zich meer persoonlijk aangesproken. Als niet eens de
Paus heeft geprotesteerd, hoe kon dan van een gewone sterveling worden verwacht,
dat hij zich tegen de terreur verzetten zou? Zo is Pius XII voor velen maar al te snel
een zondebok gewor13) cfr. Mgr. Dr. A.C. Ramselaar, Der Stellvertreter in Christus en Israël, Jrg. 6, 1963, blz. 106.
14) Het is daarom allerongelukkigst, dat de befaamde Amerikaanse filmregisseur Otto Preminger,
die onlangs met zijn verfilming van ‘De Kardinaal’ zoveel opzien heeft gebaard, in een
radio-uitzending te New York Rolf Hochhuth voor een ‘zeer actieve en zeer gewelddadige
Nazi’ heeft uitgemaakt. Deze emotionele ontlading van de regisseur is apert onwaar. Voor
deze uitlating heeft Hochhuth hem voor het gerecht gedaagd wegens smaad. Eis tot
schadeloosstelling 1 miljoen dollar!
cfr. Rheinischer Merkur, 21 febr. 1964, p. 14.
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den, die goed van pas kwam om er allerlei (on)bewuste schuldgevoelens op af te
wentelen. Waarschijnlijk werd dit door Hochhuth niet bedoeld, maar door zijn
hatelijke concentratie der beschuldigingen op de figuur van de Paus ligt een dergelijke
ontwikkeling tamelijk voor de hand. Dat het verder uitgerekend een Duitser moest
zijn, die meende ons er op attent te moeten maken, dat Pius zich had schuldig gemaakt
aan een noodlottig zwijgen t.a.v. de massale vergassingsmoord op de Joden, getuigt
bepaald van een schromelijk tekort aan goede smaak.
Voorzover wij op het ogenblik kunnen zien is de gehele christenheid schuldig
geworden door, afgezien van een veelzijdig geboden hulp aan de vervolgde Joden,
niet principieel te spreken t.a.v. de Jodenverdelging. In deze zin is het stilzwijgen
van Paus Pius XII kenmerkend geweest voor heel de Kerk en de christenheid. Het
tragische van deze zaak is, dat wij nu, in de rust van de bezinning, begrijpen dat Pius
XII in de gegeven omstandigheden meende niet te kunnen spreken, terwijl wij als
christenen tot het inzicht zijn gekomen, dat hij als Plaatsbekleder van Christus, als
voortzetter en handhaver van alles wat naar het Evangelie het menselijk bestaan in
Gods bestel wezenlijk raakt, had moeten spreken, aangezien hier de meest elementaire
menselijke en evangelische waarden tot in de wortel werden geschonden. Zo menen
wij ook François Mauriac te moeten verstaan, die in zijn voorwoord op het beroemde
boek van L. Poliakov over het Derde Rijk en de Joden opmerkt: ‘Dit journaal is ook
voor ons Fransen geschreven,.... voor ons Franse katholieken vooral. Als wij onze
eer hebben gered, dan danken wij dat zonder twijfel aan het heroïsme en de liefde,
die zovele bisschoppen, priesters en religieuzen aan de opgejaagde Joden hebben
bewezen. Wij hadden echter niet de troost de opvolger van de Galileër Simon Petrus,
met een duidelijk en helder woord en niet met diplomatieke toespelingen de kruisiging
van deze ontelbare “broeders van de Heer” te horen veroordelen. Ten tijde van de
bezetting drong ik er op zekere dag bij de eerbiedwaardige kardinaal Suhard, die in
het verborgene zoveel voor de vervolgden had gedaan, op aan: “Eminentie, beveelt
U ons toch voor de Joden te bidden...”, en in plaats van een antwoord hief hij zijn
armen ten hemel. Natuurlijk beschikte de bezettingsmacht over middelen van pressie,
waaraan men geen weerstand kon bieden, en het zwijgen van de Paus en de hiërarchie
was niets anders als een verschrikkelijke plicht; het ging erom een groter kwaad te
voorkomen. Maar het blijft staan, dat een misdaad van een dergelijke omvang voor
een niet gering deel alle getuigen treft die gezwegen hebben, wat ook de redenen
van hun zwijgen mogen zijn geweest’15).
Het heeft geen zin - en daar gaat het ook eigenlijk niet over - moreel veroordelend
te gaan staan tegenover een Paus, die als geestelijk leider van de Kerk een mens van
zijn tijd is geweest, want ‘laat degene onder ons die zonder zonden is, het eerst een
steen op hem werpen’ (Jo. 8, 7). De Paus is volstrekt niet bij machte geweest om
zich effectief te verzetten tegen de drastische brutaliteiten en onmenselijkheden der
Nazi's. Hij stelde zich als geestelijk leider van miljoenen katholieken hoogst
waarschijnlijk op het standpunt: ‘Het is geenszins

15) cfr. Préface de Francois Mauriac in het Bréviaire de la Haine. Le IIIe Reich et les Juifs, van
L. Poliakov (Paris 1951).
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paradoxaal en nog minder absurd, dat de Kerk en haar officiële bedienaren voor allen
zijn en toch ook voor niemand, nl. voor allen als het erom gaat lief te hebben en
liefde te bewijzen, voor niemand als het geldt van iemand een afkeer te hebben of
hem uit te bannen. Dat is wat mensen die het slachtoffer zijn van hun opvattingen
of hun hartstochten, maar niet kunnen begrijpen’16). Het heeft dus echt geen zin iemand
die rechtschapen is geweest en getracht heeft al het mogelijke te doen om het onheil
te keren, voorzover hij het althans meende te kunnen doen, in de beklaagdenbank te
plaatsen. Wel heeft het zin in zijn ontoereikende machteloosheid een tragisch
algemeen menselijk falen te erkennen, waarbij wij onszelf niet buiten haakjes mogen
plaatsen. Als alle christenen aan het Evangelie getrouw waren geweest en de
heilshistorische opdracht van de Kerk hadden begrepen, dan hadden zij (en dus ook
wij) het nooit zover mogen en kunnen laten komen. Vanuit het historisch perspectief
van het christelijk falen t.o.v. het Jodendom kunnen wij Pius' handelwijze volledig
plaatsen. Dit neemt niet weg, dat wij tegelijkertijd met dramatische kracht aanvoelen
dat een ‘Christus’-getuigenis van de kant van diens Plaatsbekleder nodig was geweest.
Door de (rancuneuze) probleemstelling van Hochhuth ziet de christenheid nu de
gevolgen van dit tekortschieten destijds zo scherp onder ogen, hopelijk met de
consequenties die dit thans voor haar meebrengt.
Op het ogenblik is eigenlijk niet meer belangrijk of Hochhuths toneelstuk wel de
toets van de literaire en historische critiek kan doorstaan. Zijn visie is eigenlijk niet
meer belangrijk, omdat zij op te veel punten onhoudbaar is gebleken. Maar zijn
vooringenomen kijk op de Paus heeft ons toch voor de veel wezenlijker vraag
geplaatst, of de Kerk als geheel niet schuldig is geworden. Nu wij een zoveel beter
overzicht over de toenmalige gebeurtenissen hebben, nu we de samenhangen beter
kennen en vooral nu wij scherper zien wat er voor de christenheid op het spel heeft
gestaan, is het vermoeden en de mening gewettigd, dat de Kerk destijds duidelijker
had moeten spreken. Daarbij mogen wij dan niet uit het oog verliezen, dat wij in dat
geval ook de bereidheid hadden moeten tonen tijdens de opkomst van het
nationaalsocialisme een onomwonden christelijk ‘neen’ te spreken tegen het optreden
der Nazi's. Aangezien dit blijkbaar niet fors en algemeen genoeg door de christelijke
wereld is geschied, had de christenheid in een later, nog gruwelijker stadium van het
Nazisysteem grotere bereidheid moeten tonen het martyrium te aanvaarden, dat de
bezeten wildeman Hitler niet geaarzeld zou hebben aan haar op te leggen voor dit
bewijs van verzet. Het is de positieve kant van Hochhuths negatieve stuk, dat wij
thans deze vraag niet meer vrijblijvend uit de weg kunnen gaan.

16) In de nacht van 3-4 febr. 1944 overviel de fascistische Salo-politie de exterritoriale abdij van
St.-Paulus buiten de muren, waarbij 60 onderduikers en Joden werden opgepakt. Dit was de
eerste inbreuk van dien aard op Vaticaans grondgebied. Na de inval ontstond er een felle
polemiek tussen de ‘Osservatore Romano’ en de fascistische pers. Het eerste stuk van de
‘Osservatore’, waaraan bovenstaande zinsneden zijn ontleend, zou door de Paus zijn
gesuggereerd. Dit zou wel eens de sleutel op Hochhuths onbegrip kunnen vormen.
cfr. Mgr. Alberto Giovanetti, auteur van het boek L'Action du Vatican pour la paix (Paris
1963), in een herdenkingsartikel in de Franse editie van de ‘Osservatore Romano’ 14 febr.
1964.
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Cybernetica
Enige recente boeken
P.G. van Breemen S.J.
TOEN Norbert Wiener in 1948 zijn boek Cybernetics, or control and communication
in the animal and the machine publiceerde, introduceerde hij daarmee een nieuwe
wetenschap. De naam was door Wiener ontworpen, als afleiding van het griekse
woord υβε ν της, dat stuurman betekent (ook ons woord gouverneur gaat hier
op terug). Het woord was zo gloednieuw, dat Wiener reeds in de titel een eerste
omschrijving moest geven van wat hij met cybernetica bedoelde. Het nieuwe woord
was echter binnen enkele jaren algemeen bekend; voor de tweede editie was de titel
Cybernetics voldoende. Ik denk niet dat er ooit een nieuwe wetenschap is geweest
die zo'n stormachtige en bijna explosieve ontwikkeling heeft doorgemaakt als de
‘stuurkunde’ in de eerste jaren van zijn bestaan. Het aantal congressen dat in het
begin van de vijftiger jaren aan de nieuwe wetenschap werd gewijd, was
indrukwekkend. We herinneren bijvoorbeeld aan het congres dat op 13 en 14 nov.
1954 door de R.K. Artsenvereniging samen met de Katholieke Ingenieursvereniging
te Amsterdam werd gehouden. Prof. Dr. A. Mertens opende dit congres met de
woorden: ‘Door twee groepen van mensen, die op ver uit elkaar gelegen terreinen
wetenschap beoefenen en toepassen, ingenieurs en artsen, wordt, gesteund door de
onmisbare hulp van theologen en filosofen, een complex van gegevens bekeken, dat
veelsoortige kiemen tot ontwikkeling in zich draagt en voor het mensdom van een
importantie kan zijn waarvoor het woord revolutionair niet te zwaar is’. Deze woorden
geven inderdaad de sfeer weer van enthousiaste verwachtingen aangaande de nieuwe
wetenschap. En we mogen nu rustig constateren, dat de vlucht die de cybernetica in
15 jaar tijds genomen heeft, uniek is. Er is minstens één machine geconstrueerd, die
zichzelf reproduceert. Er zijn machines gebouwd, die zichzelf verbeteren.
Volautomatische fabrieken zijn in bedrijf. Het programmeren voor elektronische
rekenmachines kan tot op zekere hoogte door de machine zelf worden verricht
(ALGOL- en FORTRAN-programmering). Er zijn 30 à 40 onderzoek-centra, waar
gewerkt wordt aan vertaal-machines. Alleen al in de Verenigde Staten zijn ongeveer
200 firma's, die ‘teaching machines’ in de handel brengen.
De stroom van publikaties over dit onderwerp blijft aanhouden. Op enkele boeken,
die in het afgelopen jaar verschenen zijn, willen we hier de aandacht vestigen. Als
eerste kennismaking is zeer geschikt het boekje van A.M. Andrew, Brains and
Computers1). Het geeft een elementaire inleiding op de werkwijze van automatische
rekenmachines en op wat bekend is over het functioneren van de hersenen. Het
veronderstelt geen voorkennis van fysica, elektro-techniek of neurologie. Het leest
vlot en is bizonder fraai uitgegeven, met vele gekleurde illustraties. Enkele eenvoudige
voorbeelden van rekenen in het twee-tallig stelsel, van logische schakelingen en van
McCulloch-Pitts-diagrammen geven de amateur de prettige ervaring zelf méé te
doen. Terloops worden opmerkingen gemaakt over bereikte resultaten of over
verwachtingen voor de naaste toekomst. Op pag. 6 wordt het doel van het boekje
omschreven als het verschaffen van een
1) George G. Harrap & Co. Ltd., London, 1963, 78 pp., 10 s. 6 d.
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basis voor speculatie over de vraag, of er dingen zijn die de hersenen wel kunnen en
die machines nooit zullen kunnen. Dit doel is wat te ambitieus, en wordt door schrijver
in ieder geval niet bereikt: de geboden basis is te smal om op te speculeren.
Wie zich voor dit soort speculaties interesseert, kan beter te rade gaan bij Neville
Moray's Cybernetics: Machines with Intelligence2). Dit boekje is meer filosofisch
getint; uit alles blijkt, dat schrijver over voldoende kennis van zaken beschikt om
zich aan meer wijsgerige beschouwingen te kunnen wagen. Moray wijst op het geval
Galilei en op de opkomst van de evolutie-leer als voorbeelden van grote traagheid
bij katholieke denkers om zich aan een nieuwe wijze van denken aan te passen. Hij
meent, dat veel katholieken nu weer uitzonderlijk veel moeite hebben om de taal en
denkbeelden van de cybernetica te verwerken. Zijn boek is geschreven met de
bedoeling om het contact te vergemakkelijken met wat ‘from a philosophical,
biological or engineering standpoint, is one of the most exciting intellectual disciplines
of our time’. De kern van het boek komt neer op een onderzoek van de vraag: zijn
er, of zijn er niet, bepaalde eigenschappen die de mens onderscheiden van de
‘artefacten’, die in principe eens zullen kunnen bestaan? (pag. 11). Er wordt veel
aandacht en ruimte besteed aan de terminologie en de logische analyse daarvan.
Moray wijst er met klem op, dat verschillende termen uit de scholastiek (bijv. intellect,
intelligentie, ziel) in de moderne spreektaal en in de moderne wetenschappen een
andere betekenis hebben als in de scholastieke filosofie of theologie. Het lijkt mij,
dat hij hier inderdaad een belangrijke bron van moeilijkheden aanwijst, en wie niet
bereid of in staat is, een aantal termen te verstaan in modern-wetenschappelijke zin,
zal zich waarschijnlijk vaak ergeren aan allerlei analyses en conclusies; dit laatste
lijkt me dan een goede eigenschap van het boek. Wel betreur ik het, dat schrijver
nog al eens te veel blijft staan bij kwesties van terminologie, en de eigenlijke zaak
soms bijna nominalistisch benadert; de echt speculatieve passages zijn over het
algemeen te schematisch en te pover.
In ons eigen taalgebied verscheen het afgelopen jaar een Aula-pocket (no. 136)
onder de titel Mens en Computer. Het bevat de voordrachten die werden gehouden
op een vier-daags symposion dat werd georganiseerd door de Internationale School
voor Wijsbegeerte te Amersfoort in samenwerking met de Stichting Studiecentrum
voor Administratieve Automatisering te Amsterdam. Er werken 13 auteurs aan mee.
Sommige hoofdstukken zijn tamelijk technisch en alleen voor natuurwetenschappelijk
gevormde lezers toegankelijk. Andere schrijvers behandelen minder stof, maar op
een voor iedereen begrijpelijke wijze, bijv. Dr. Max Euwe over ‘Schaakmachines’
en Ir. G. Nielen over ‘De Toekomst van de elektronische apparatuur’. Het boek wordt
afgerond door een cultuurfilosofische beschouwing van Prof. Dr. Ir. F.Ph. Tellegen,
die zich vooral door Romano Guardini laat inspireren (met name door ‘Das Ende
der Neuzeit’ en ‘Die Macht’).
Tenslotte vermelden we nog een verslagboek van een symposion over een meer
beperkt onderwerp, nl. het door Dr. Helmar Frank uitgegeven boek Lehrmaschinen3).
Het symposion werd op 22 en 23 maart 1963 gehouden in

2) Burns & Oates, London, 1963, 125 pp., 9 s. 6 d.; deel 127 uit de serie ‘Faith and Fact Books’,
sectie ‘Catholicism and Science’.
3) Ernst Klett Verlag, Stuttgart & R. Oldenbourg Verlag, München, 1963, 128 pp., D.M. 10.80.
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het kleine zuidduitse stadje Nürtingen. Het initiatief er toe was uitgegaan van de
eigenaar van een privé handelsschool daar ter plaatse, Richard Riederer, die een 25
mensen uitnodigde tot een twee-daagse werkbespreking over onderwijsmachines.
De belangstelling was echter zo onverwacht groot, dat niet minder dan 120 deelnemers
naar Nürtingen trokken. Het verslagboek valt in twee delen uiteen: een meer
theoretisch overzicht over de cybernetische grondslagen van de onderwijs-machines,
en een aantal referaten over toepassingen van en ervaringen met onderwijs-machines.
Het eerste deel is nogal rommelig uitgevallen: de lezingen overlappen elkaar, terwijl
de terminologie niet eensluidend is. Het tweede deel geeft o.a. een overzicht van de
situatie in de Verenigde Staten en een vrij lang verslag van de ontwikkeling in de
Sowjet-Unie; beperktere ervaringen uit Frankrijk worden vermeld; in Duitsland
moeten de praktische ervaringen nog beginnen. De Verenigde Staten zijn ongetwijfeld
het verst in de ontwikkeling op dit gebied. In zekere zin is Prof. Sidney Pressey van
Ohio State University al in de twintiger jaren begonnen met een voorloper van de
huidige machines. Onder leiding van Prof. B.F. Skinner van Harvard University
begint kort na 1950 de doorbraak van de moderne teaching-machines. De Sowjet-Unie
stond aanvankelijk op aprioristische, dogmatische gronden afwijzend tegenover de
hele cybernetica: ‘een reaktionaire pseudo-wetenschap, die na de tweede wereldoorlog
in de Verenigde Staten is ontstaan en die ook in de andere kapitalistische landen veel
verspreiding heeft gevonden; een vorm van het moderne mechanicisme, dat de
kwalitatieve eigenheid van de wetmatigheden der verschillende zijnsvormen en van
de ontwikkeling der materie loochent; de cybernetica gaat wezenlijk in tegen het
dialectisch materialisme; de cybernetica illustreert bizonder duidelijk een van de
grondtrekken van de burgerlijke wereldbeschouwing, nl. zijn onmenselijkheid, zijn
streven om de werkende mens te maken tot een onderdeel van de machine, tot een
produktiemiddel en tot een oorlogswapen’ (grepen uit het officiële ‘Filosofisch
Woordenboek’ van de Communistische partij, editie 1954). De Destalinisatie brengt
ook hier veranderingen; in 1955 begint een eerste kentering in te zetten in de opvatting
over cybernetica, en vanaf 1960 verschijnen Sowjet-russische monografieën over
onderwerpen uit de nu volkomen aanvaarde wetenschap. In 1962 heet het, dat de
cybernetica leidt tot ‘veranderingen van de produktie-methoden die in een
communistische maatschappij ten slotte voeren tot een organische verbinding van
geestelijke en lichamelijke arbeid in de produktieve bezigheid der mensen’. Het werk
aan onderwijs-machines is er nu ook in volle gang.
In het verslagboek worden als voordelen van de onderwijs-machine genoemd: de
volmaakte afstemming op het tempo van elke individuele leerling; het onmiddellijk
wijzen op iedere fout (zonder dat de machine ooit zijn geduld verliest); de
voortdurende eis tot eigen activiteit van de leerling. Hierbij wordt tegelijkertijd
opgemerkt, dat de onderwijs-machine nooit de leraar kan vervangen; ten eerste omdat
er ruimte moet zijn voor persoonlijke vragen om de leerstof helemaal te kunnen
opnemen en verwerken, en ten tweede omdat de machine isolerend werkt en aldus
het - opvoedkundig zeer belangrijke en stimulerende - sociale contact van leraar en
leerlingen wegneemt. De algemene indruk, die het boek achterlaat is, dat we staan
aan het eerste begin van een nieuwe ontwikkeling, die we nog bij lange na niet kunnen
overzien.
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Politiek Overzicht
Internationaal
DE Franse president is door Tsjang kai Tsjek uit een impasse geholpen door zijn
diplomatieke vertegenwoordiging uit Parijs terug te roepen en zo de weg te openen
voor een zaakgelastigde uit Peking. De twee-China's-politiek van de Gaulle is dus
mislukt en het lijkt ons al met al voor de Franse president toch niet prettig, dat hij in
zekere zin voor Peking heeft moeten buigen.
De kwestie Maleisië is nog geen stap verder gekomen; wel zijn de ministers van
buitenlandse zaken van Maleisië, de Philippijnen en Indonesië in Bangkok bijeen
geweest maar Indonesië blijft ageren en van een wapenstilstand in Noord-Borneo is
eigenlijk geen sprake; de besprekingen zijn nu binnen de 24 uur tweemaal afgebroken.
Een ander gevaar in Zuid-Oost-Azië is nog steeds Vietnam; alle inspanningen ten
spijt is het de 16000 ‘adviseurs’ uit de Verenigde Staten niet gelukt de communistische
Vietcong terug te dringen; integendeel behalen de rebellen steeds meer voordelen
en er was nu zelfs sprake van, dat de Verenigde Staten overwogen om een guerilla
in Noord-Vietnam te ontketenen om de daar voorzichtig groeiende industriële activiteit
lam te leggen. Deze berichten werden weer tegen gesproken, maar het feit dat de
minister van defensie, Mac Namara, voor de tweede maal in drie maanden naar
Saigon is gegaan, geeft te denken, evenals het pleidooi dat de leider van de
democratische fractie in de Senaat onlangs heeft gehouden voor neutralisering van
geheel Vietnam, een denkbeeld dat al eerder door de Gaulle was gepropageerd.
Er wordt nog steeds druk gesproken over Europese samenwerking, maar veel
verder komt men niet. De moeilijkheden worden slechts gedeeltelijk veroorzaakt
door de Franse president. Het is waar, dat hij er vooralsnog weinig voor voelt
Engeland als deel van Europa op te nemen, terwijl de vijf andere leden daar
voortdurend voor blijven pleiten; het is waar, dat de Gaulle slechts een federatief
Europa wil, terwijl de anderen een supra-nationaal gezagsorgaan wensen in te stellen.
Maar in de laatste wens zijn de vijf niet logisch, want Engeland opnemen en een
supra-nationaal orgaan instellen zijn twee dingen, die - althans voorlopig onverenigbaar zijn. Na talrijke gesprekken tussen Europese topfiguren is men nu tot
de conclusie gekomen, dat het het beste is de hele affaire voorlopig in de ijskast te
plaatsen. Als de Gaulle gehoopt had voor zijn plannen nog enige steun te vinden,
dan moet het hem na het bezoek van de Italiaanse premier, Segni, aan Parijs, wel
duidelijk zijn geworden, dat dit niet het geval is. De laatste heeft in gezelschap van
zijn minister van buitenlandse zaken, Saragat, verklaard, dat naar Italiaanse opvatting
de Europese landen geleidelijk hun nationale souvereiniteit moeten overdragen aan
een supra-nationaal lichaam, dat verantwoordelijk moet zijn aan een Europees
parlement. Ook op een ander punt botste de Italiaanse visie met de Franse nl. in zake
een Atlantische alliantie; geheel in de geest van president Kennedy ziet Segni Europa
als een volkomen gelijkwaardige partner van de Verenigde Staten, zodat een volledige
politieke, militaire, economische en culturele samenwerking verwezenlijkt
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kan worden; de Gaulle daarentegen vindt in dit geval de invloed van de Verenigde
Staten op Europa te groot en wenst een volledig onafhankelijk Europa, dat
vanzelfsprekend onder Franse leiding moet staan.
Pogingen om intussen toch te komen tot een samenvoeging van de drie Europese
lichamen, EGKS, EEG en Euratom, waarover in Brussel einde februari werd
onderhandeld, hebben - en niet alleen door de bezwaren van Franse zijde - eveneens
geen succes gehad.

Nederland
Einde januari van dit jaar werd tengevolge van een zeer indiscrete persfoto, genomen
in een kerk in Spanje, bekend dat Prinses Irene was overgegaan tot de Katholieke
kerk. Over het algemeen werd dit beschouwd als een te eerbiedigen persoonlijke
beslissing; wij kunnen ons indenken dat dit besluit vele protestants Christelijken
heeft geschokt, maar gelukkig leidde dit slechts in een enkel geval tot uitingen van
anti-papisme, die misschien het beste te verklaren zijn door het volkomen onverwachte
van dit nieuws. Het was dan ook niet het feit van de geloofsovergang, waarop kritiek
werd uitgeoefend, maar wel de wijze en het tijdstip, waarop deze bekend werd;
algemeen vroeg men zich af waarom dit nu pas gebeurde, terwijl de overgang reeds
enige tijd geleden had plaats gehad. Daarmee werd gewezen op een zwakke plek,
nl. de voorlichting van de kant van het hof aan het volk. Dit gebrek aan juiste
voorlichting zou kunnen voeren tot een verwijdering tussen Oranje en het Nederlandse
volk, een verwijdering die door niemand werd gewild.
Kort hierna doken geruchten op over een a.s. verloving van prinses Irene; er werden
verschillende personen genoemd maar niemand kon de waarheid achterhalen. Na
een week van afwachten vol spanning, van een persjacht naar de verblijfplaats der
prinses, een officiële mededeling van het niet doorgaan der verloving, werd tenslotte
op 9 februari door Prinses Irene haar verloving bekend gemaakt met prins Carlos
Hugo de Bourbon-Parma. In een officieel schrijven aan de voorzitters der Eerste en
Tweede Kamer deelde de minister-president, mr. V. Marijnen, mede, dat de prins de
Bourbon ieder beroep, dat op hem als prins van zijn Huis zou worden gedaan - hij
is de pretendent van de Carlisten voor de Spaanse troon - zal op volgen met alle
consequenties van dien; dat het jonge paar zich na het huwelijk in het buitenland zou
vestigen en dat prinses Irene de wens had te kennen gegeven, dat geen wetsvoorstel
tot het verlenen van toestemming voor het huwelijk bij de Staten Generaal zou worden
ingediend. Dit laatste betekende, dat volgens de grondwet de prinses voor zich en
haar nakomelingen geen rechten op eventuele opvolging in ons land zou kunnen
laten gelden.
Naar aanleiding van deze brief werd op 11 februari een debat gehouden in de
Tweede Kamer; door de regering werd hierbij uitdrukkelijk gesteld, dat de wens van
H.K.H. alleen niet voldoende was geweest voor de regering om geen wetsontwerp
inzake goedkeuring van het huwelijk in te dienen, maar dat de andere argumenten
in bovenvermeld schrijven de doorslag hadden gegeven. Het kamerdebat ging echter
in hoofdzaak niet hierover, maar over de voorlichting die door de
Rijksvoorlichtingsdienst was gegeven, en over het optreden van de Nederlandse
ambassadeur in Madrid. In het staatsrechtelijk deel van dit
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debat misten wij de figuur van de oud-voorzitter van de VVD-fractie, mr. P. Oud,
staatsrechtsgeleerde van formaat; voor de regering was deze afwezigheid echter een
voordeel, want enkele stellingen van de heer Marijnen zouden beslist onhoudbaar
zijn gebleken tegen de wetenschappelijke aanval van prof. Oud. Over de voorlichting
en over de Nederlandse ambassadeur werden weinig goede woorden gezegd. Men
bleef echter een beetje om de hete brei heen draaien en dat deed men ook met een
vraag, die voor velen op de achtergrond stond van het kabinetsbesluit om geen
goedkeuringswet in te dienen, een vraag, die de fractievoorzitter van de PvdA, prof.
Vondeling, in de Kamer duidelijk stelde nl. in hoeverre heeft de geloofsovergang
van prinses Irene, die op dit ogenblik de tweede rechthebbende op de troon is, invloed
gehad op het besluit der regering bovenbedoelde wet niet in te dienen? Voor de PvdA
was het duidelijk, dat van discriminatie t.a.v. de godsdienst bij de opvolging geen
sprake kon zijn; wij zijn echter zo vrij op te merken, dat dit op het gegeven ogenblik
een louter academische kwestie was en zijn van mening, dat de woorden van prof.
Vondeling niet zo mogen worden opgevat, dat voor ieder lid van de PvdA nu ook
inderdaad een katholiek vorst aanvaardbaar zou zijn. De heer Vondeling stelde de
kwestie echter niet aan de orde omdat hij over eventuele discriminatie wilde spreken,
maar omdat hij als leider der oppositie een mogelijkheid zag om een wig te drijven
tussen de KVP en de beide protestants Christelijke regeringspartijen. Het politieke
spelletje werd heel handig gespeeld en had tot op zekere hoogte ook succes.
Juist dit gevaar zal er ook wel de oorzaak van zijn geweest, dat de heer Schmelzer,
fractie-voorzitter van de KVP, in eerste instantie deze kwestie niet aanraakte, maar
toen zij toch ter tafel kwam kon hij uiteraard namens de fractie verklaren, dat er z.i.
geen principiële bezwaren tegen de opvolging van een katholiek zijn, een verklaring,
die ook door de VVD werd afgelegd, zij het met een slag om de arm. De beide
woordvoerders van de CHU en de AR wensten zich echter niet uit hun tent te laten
lokken door de heer Vondeling en verklaarden geen antwoord op zijn vraag te zullen
geven; misschien was het tactischer geweest om kalmweg te verwijzen naar de
grondwettelijke bepaling en te verklaren, dat hun partij trouw was aan de grondwet;
nu speelden zij o.i. in de kaart van de PvdA. Uit dit ontwijken van de vraag menen
wij in elk geval niet te mogen afleiden, dat de afzonderlijke leden der beide partijen
in het katholiek zijn van een pretendent een reden zouden zien om hem of haar van
de troon uit te sluiten. Wij menen, dat in alle genoemde partijen de opvattingen
dienaangaande genuanceerder zijn dan wij uit de mond van de fractieleiders te horen
kregen. Opmerkelijk vonden wij, dat de minister-president alleen voor zich persoonlijk
wilde verklaren, dat de kwestie van de godsdienst geen rol zou mogen spelen, maar
dat in het kabinet de vraag helemaal niet besproken was. Het is mogelijk, maar dan
schort er iets aan het contact tussen regering en volk; het kabinet had alleen al uit
oogpunt van politiek op deze oppositionele vraag voorbereid moeten zijn.
Bij de behandeling van de begroting van Algemene Zaken kwam de kwestie een
week later ter sprake in de Eerste Kamer. Hier sprak mr. Marijnen wel namens het
hele kabinet en verklaarde hij, dat alle ministers het eens waren met zijn in de Tweede
Kamer afgelegde persoonlijke verklaring; de fractie-voorzitters van de CHU en de
AR stelden zich ook op het grondwettelijk standpunt, al wezen beiden er op, dat de
vraag zuiver academisch was en dat bij een eventuele
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beslissing de omstandigheden natuurlijk altijd een rol zouden spelen, waarbij de
CHU dan een principiële moeilijkheid zou moeten overwinnen, daar in haar
beginselprogram staat, dat Nederland bestuurd moet worden als een Christelijke natie
in protestantse zin. In dit debat werd, voorzover wij weten, slechts eenmaal gesproken
over Nederland als protestantse natie en wel door de KVP-fractievoorzitter in de
Eerste Kamer, de heer van Lieshout, toen hij zei: ‘Wij vormen geen protestantse
natie meer’. Een correctie hierop: zijn wij dit eigenlijk wel ooit geweest?
Er is in ons land de laatste tijd een stijgende bezorgdheid te constateren over de
ontwikkeling van de lonen en de prijzen. Werd vorig jaar bij het loonakkoord
overeenstemming bereikt over een loonstijging van 10%, nu blijkt dat men in de
cao's waarover tot nu toe overeenstemming is bereikt, daar soms belangrijk boven
uitgaat. Vanzelfsprekend heeft dit ook gevolgen voor de prijzen en de minister van
financiën, prof. Witteveen, waarschuwde, dat, wanneer de concurrentie-positie van
ons land te zeer zou verslechteren, een economische teruggang het volgende jaar
onvermijdelijk zou zijn; de lonen waren de laatste jaren reeds meer gestegen dan de
productiviteit en de recente loonsverhoging achtte hij slechts geoorloofd als een
ingreep voor één keer, noodzakelijk door de overspannen arbeidsmarkt, maar de
gevolgen van een clandestiene extra loonsverhoging zouden niet te overzien zijn.
Ook in werknemerskringen bestaat dezelfde bezorgdheid, zoals bleek uit een rede
van de heer Roemers, voorzitter van het NVV; hij hekelde het gebrek aan discipline
bij de werkgevers, die te ver zouden gaan bij het doorberekenen van de gestegen
lonen in de prijzen, maar wij zijn er niet helemaal zeker van dat hier de enige oorzaak
van de sterke prijsstijgingen is gelegen. Naast de hogere loonkosten is er een extra
prijsverhogende factor gelegen in het feit, dat de prijzen van sommige grondstoffen
op de wereldmarkt zijn gestegen; helaas zijn er ook gevallen, waarin men van de
gelegenheid gebruik meende te moeten maken om er een slaatje uit te slaan, maar
zou het alleen de schuld van de werkgevers zijn als men in enkele cao's komt tot
loonsverhogingen van 15 à 20%? De regering heeft nu verschillende prijsbeperkende
maatregelen afgekondigd en de Stichting van de Arbeid, aan welke het toetsingsrecht
der tot stand gekomen cao's behoort, zal er naar streven zo dicht mogelijk bij het
loonakkoord te blijven. De golf van prijsverhogingen is nu enigszins weggeëbd en
bovendien is het publiek iets meer prijsbewust geworden.
Aan de loonoperatie zat ook nog een andere kant. Talrijke werknemers kwamen
tot de ontdekking, dat er één instantie is die er vooral beter van werd, nl. de fiscus;
velen vielen door deze loonsverhoging in een hogere belastingklasse en voelden de
progressie van de loonbelasting aan den lijve; vandaar een versterkte aandrang op
de minister van financiën om met de beloofde belastingverlaging te komen; hij wil
wel een wetsontwerp van dien aard indienen, maar nog geen datum van invoering
opnemen, daar de conjuncturele toestand op dit ogenblik geen verlaging van de loonen inkomsten-belasting zou kunnen verdragen. De vrij komende gelden zouden te
veel invloed hebben op de vraag naar goederen en de overspanning op de arbeidsmarkt
zou er slechts groter door worden. Binnen deze kabinetsperiode zal het er echter van
komen, is nu beloofd.
7 - 3 - '64
J. Oomes
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België
In maart zal dhr. Spaak een bezoek brengen aan Leopoldstad. Men hoopt daarmee
een nieuw hoofdstuk te beginnen in de bewogen geschiedenis van België's
betrekkingen met zijn vroegere kolonie. De inleiding daarop zal waarschijnlijk zijn:
een regeling van het sedert lang bestudeerde Belgisch-Kongolese dossier, waarin
geschillen van politieke, militaire en economische aard een ingewikkeld kluwen zijn
gaan vormen. Op het eind van vorig jaar had de regering de indruk laten ontstaan
dat zulk een regeling al in het zicht was. Er kwam zelfs een versie in omloop van de
manier waarop de financiële vraagstukken hun beslag zouden krijgen. De houders
van koloniale obligaties zouden de gelegenheid krijgen hun stukken om te zetten in
één geconverteerde titel, op grond waarvan ze een nog te bepalen rente zouden
ontvangen, terwijl eveneens zou gezorgd worden voor schuldaflossing. De financiële
middelen daarvoor zouden voor het grootste deel gedragen worden door Kongo. In
ruil zou Kongo de beschikking krijgen over de portefeuille met Kongolese effecten,
waar het recht op heeft. Een deel van de opbrengst van die portefeuille zou gebruikt
worden om de houders van de vroegere koloniale schuldbewijzen althans in zekere
mate te vergoeden; een ander deel van de daaruit voortvloeiende lasten zou België
zelf op zich nemen.
Deze regeling leek aanvaardbaar. Men kan zich inderdaad moeilijk voorstellen
dat Kongo de Belgische vorderingen totaal zou negeren, en aldus minder zou doen
dan sommige Oost-Europese Volksdemocratieën, die na de onteigening van Belgisch
eigendom principieel en gedeeltelijk ook praktisch, meer tegemoetkomend zijn
geweest. Dit is des te onwaarschijnlijker, daar Kongo in het raam van de technische
hulpverlening een niet onbelangrijke steun van België blijft ontvangen.
Die technische hulp verloopt ondertussen lang niet zo goed als men zou wensen.
Misschien kan het bezoek van dhr. Spaak ook op dit gebied meer klaarheid scheppen.
Of er ook kan gesproken worden van meer Belgisch-Kongolese samenwerking op
militair en politioneel gebied, blijft een open vraag. De situatie is echter voor de
regering Adoela zo kritiek geworden, dat een aanbod van België niet zonder meer
onaantrekkelijk kan zijn, op voorwaarde natuurlijk dat deze samenwerking geen
neo-kolonialistisch tintje krijgt. Dit zou het buitenland overigens niet nemen.
Spaak zal in Kongo in contact komen met een bijna schrikwekkend gezagsvacuum.
De werking van de grondwettelijke machten is in Kongo denkbeeldig geworden. Het
parlement is feitelijk uitgeschakeld. De rechterlijke en de uitvoerende machten hebben
slechts op een gedeelte van het grondgebied een merkbare greep, en vormen geen
organisch geheel meer. En toch is een nieuwe vormgeving van de Belgisch-Kongolese
betrekkingen een belangrijk punt voor elke Belgische regering.
Terwijl Kamer en Senaat de begrotingen verder afhandelden - het ziet er naar uit dat
dit werk nog vóór Pasen klaar zal komen - verschijnen er in het Staatsblad geregeld
wetgevende en administratieve teksten die meer commentaar verdienen dan ze meestal
krijgen. Op 26 februari verscheen een Koninklijk Besluit dat als een manifestatie
kan beschouwd worden van het anti-inflatoir
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beleid, dat de regering in het vooruitzicht heeft gesteld. Het betreft een striktere
regeling van de verkoop op afbetaling. Het deel van de prijs dat onmiddellijk bij de
aankoop moet betaald worden, wordt verhoogd; de afbetalingstermijn wordt verkort.
Tevens is er een wetsontwerp in voorbereiding betreffende een nieuw statuut voor
de maatschappijen die zich bezig houden met de in de jongste jaren sterk verruimde
sector van de persoonlijke kredieten. De aankoop op krediet heeft in België in de
jongste jaren een snelle ontwikkeling gekend. Wellicht is de schuld die er voor de
gezinnen uit volgt, bij ons niet zo groot als in de nabuurlanden. Als men tenminste
de statistieken mag geloven. Toch mag bij de beoordeling van de sociaal-economische
toestand het feit niet worden vergeten dat tienduizenden gezinnen hypothecaire
schulden hebben wegens bouw of aankoop van een woning, en dat nog méér
verbruikseenheden gehouden zijn tot periodieke afbetalingen wegens aankopen op
krediet. De soms grandioze uitbreiding van de consumptieve sector en van de
bouwnijverheid is er in hoge mate door bevorderd, maar tevens liggen hier kiemen
van inflatoire spanningen en van een sociaal-economische afhankelijkheid van een
nieuwe soort.
De positie van de loontrekkenden tegenover de werkgevers is thans veel
onafhankelijker dan ooit tevoren. Maar het verlangen naar een hogere levensstandaard
heeft een aanzienlijk deel van de bevolking in een schuldenaarspositie gebracht die
niet zonder invloed is op de sociaal-economische gedragingen. Een langere staking
b.v. brengt deze schuldenaarspositie en de periodieke afbetalingen massaal in de war.
Ook de schuldeiser moet daarmee rekening houden, maar de schuldenaar is in zulke
gevallen steeds de zwakste partij.
Dit is een aspect van de moderne maatschappij waarmee de regeringen zich
voortaan zullen moeten bezig houden, en ook de sociale pressiegroepen zullen er de
weerslag van ondervinden.
Tot de politieke actualiteit behoort ook de beroering die in de laatste februari-dagen
gewekt werd door het nieuws dat het weekblad De Linie zou verdwijnen. Het geval
lag wel enigszins anders dan een jaar geleden met de Nederlandse Linie. Het blad,
dat ook uitgegeven werd door jezuïeten, had blijk gegeven van een grote
onafhankelijkheid in de beoordeling van het regeringswerk. Het had wel eens vranke
taal gesproken over sommige houdingen en gedragingen van de C.V.P., niet alleen
wat de Vlaams-Waalse verhoudingen betreft. Wie ooit de sfeer van de zestiger jaren
in België zal willen beoordelen, zal moeten constateren dat de Vlaamse katholieke
gemeenschap de stopzetting van dit blad onmiddellijk in verband heeft gebracht met
anti-Vlaamse strevingen op regeringsvlak en bij de kerkelijke hiërarchie, en er een
beknotting van haar geestelijke en politieke vrijheid in zag. Als waarnemer heb ik
hier uitsluitend het feit te beoordelen, dat logenstraffingen en later verschenen
commentaren, waaruit bleek dat niet-politieke en louter administratieve overwegingen
van de jezuïetenorde tot de stopzetting hebben geleid, de emotionele sfeer niet
helemaal konden veranderen.
Dit verschijnsel is niet alleen te verklaren door de huidige positie van de leek in
het katholieke leven. In veel hogere mate dan doorgaans uitgesproken wordt, bespeurt
men hier de nawerking van de tussenoorlogse conflicten die de relatie tussen een
hele generatie Vlaamse katholieken en het geestelijke en politieke gezag belast
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Streven. Jaargang 17

702
De eigenlijke redenen waarom De Linie verdwijnt hebben daar misschien niets mee
te maken, maar de reactie van vele katholieke Vlamingen op dit nieuws heeft weer
eens bewezen hoezeer zij nog steeds de indruk hebben dat de top van de
gezagspyramide in een zone leeft waar de geestelijke en staatkundige bestrevingen
van de Vlaamse gemeenschap onbekend zijn gebleven. Als echter de antenne van
de politieke en geestelijke machten zelfs in een geografisch zo beperkte ruimte
ongevoelig blijft voor belangrijke golflengten - wat moeten we dan denken van de
manier waarop die machten geïnformeerd zijn over spanningen die zich in veel
grotere ruimten aftekenen?
Ook op het partijpolitieke vlak staat de barometer niet op kalm weer. Een op zich
zelf niet zo belangrijk protest van dhr. Eyskens in de Kamer over de opschorting van
de pensioenbepalingen uit de door zijn regering ingediende eenheidswet, was
voldoende om het vermoeden te wekken dat de ex-premier zijn come back aan het
voorbereiden was en het op het bestaan zelf van de regering Lefèvre gemunt had.
Tevens wil hij een sleutelpositie innemen, dacht men, in de beweging die aanstuurt
op de reorganisatie en heroriëntering van de Christelijke Volkspartij.
Zoals alle partijen, zal ook de C.V.P. wel geregeld behoefte hebben aan een
reorganisatie en een precisering van de koers. Dat dit nu moet gebeuren, op een
ogenblik dat de voorzitter van de partij, dhr. Vanden Boeynants, wegens ziekte belet
moet geven, maakt de taak niet gemakkelijker. Het is voor een partij nooit goed een
interregnum te moeten meemaken in een pre-electorale periode.
De buitenstaander vergist zich misschien als hij de indruk heeft dat het algemene
C.V.P.-beleid een vaste hand mist en dat b.v. inzake de voorbereidingen van de
grondwetsherziening in de drie-partijen-commissie de katholieke Vlamingen slechts
een tweederangsrol spelen. Maar dit vermoeden is normaal wegens het gebrek aan
duidelijke voorlichting vanwege de hoogste partij-instanties zelf en wegens het
ontbreken van een algemene geestelijke impact van de partij op de volkslagen waar
ze haar kiezers, militanten en mandatarissen moet recruteren.
De sfeer waarin de C.V.P. de gemeenteverkiezingen tegemoet gaat, o.m. in de
grootste stad van het land - te Antwerpen - illustreert eveneens het gebrek aan
efficiency en een verslapte geestelijke spankracht. Een grote partij moet zich daartegen
op sommige ogenblikken schrap zetten, en dan kunnen figuren als Eyskens
ongetwijfeld wel een ruimer gehoor vinden dan een in de nevels der voorzichtigheid
gehulde partijadministratie.
9 - 3 - 1964
Hektor de Bruyne
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Forum
Waarde en onwaarde van het sociaal-katholicisme
Bij de Arbeiderspers, de uitgeversmaatschappij van het Algemeen Christelijk
Werkersverbond, is zopas het eerste deel verschenen van een driedelige studie over
de geschiedenis van de katholieke arbeidersbeweging in België1). Alleen al door haar
opzet is deze publikatie belangrijk: voor het eerst wil zij een synthese brengen van
de katholieke arbeidersbeweging aan de hand van de vele detailstudies die de laatste
tien of vijftien jaar zijn verschenen. Of deze opzet geslaagd is, zal pas blijken wanneer
het gehele werk voltooid is: dan zal men weten of de redacteur en de medewerkers
de twee klippen hebben kunnen omzeilen die dergelijke studies-in-samenwerking
bedreigen: het gebrek aan synthese tussen de verschillende bijdragen, en de
ophemelende toon.
Dat het eerste, hier besproken deel, dat gaat over de periode van 1789 tot 1886,
een panegyriek zou worden, was wel niet erg te vrezen: de eigenlijke katholieke
arbeidersbeweging begint pas na 1886. Vóór die tijd blijft de sociale activiteit van
de katholieken beperkt tot paternalistisch geïnspireerde werken van liefdadigheid en
moralisatie, op enkele schuchtere uitzonderingen na, die echter zo zeldzaam en zo
machteloos zijn dat zij niet in aanmerking kunnen komen om de periode in haar
geheel te karakteriseren.
Maar dit betekent niet dat de jaren van 1789 tot 1886 onbelangrijk zouden zijn
voor de geschiedenis van de katholieke arbeidersbeweging. Zij zijn integendeel
beslissend voor de verdere ontwikkeling: de weg die de christelijke democratie na
1886 insloeg, werd bepaald door de geest van de katholieken in de voorgaande periode
en door de organismen waarin deze geest belichaamd werd.
Deze geest en deze organismen weerspiegelen éénzelfde, diep bij de katholieke
elite ingewortelde overtuiging: dat men aan de arbeidersklasse principieel het recht
op autonome verenigingen en autonome actie diende te ontzeggen. De medewerkers
aan het hier besproken werk hebben deze negatieve maatschappelijke stelling
volkomen eerlijk en objectief uiteengezet, en tegelijk ook duidelijk gemaakt door
welke omstandigheden zij werd ingegeven: enerzijds de onvermijdelijkheid van het
paternalisme, zolang de arbeidersklasse inderdaad onmondig was, en anderzijds de
zorg om een maatschappelijke orde in stand te houden die economisch en sociaal
voor allen de nuttigste en de meest wenselijke leek, en waarin uitsluitend de
ontwikkelden en de rijken de leiding en de verantwoordelijkheid hadden. Uitstekend
op dit gebied zijn de bijdragen van Mgr. Simon, over de sociale leer van het
episcopaat, en van Paul Gérin, over de katholieke arbeidersverenigingen. Alleen
vraagt men zich af waarom Mgr. Simon ook niet de leer van het episcopaat betreffende
het corporatisme heeft behandeld. Dit corporatisme, waarvan Gérin de ontwikkeling
samenvat, is inderdaad een belangrijke fase in de evolutie en geeft aan het
paternalisme een nieuwe inhoud.
1) 150 Jaar Katholike Arbeidersbeweging in België. Onder redactie van Dr. S.H. Scholl o.
praem. Eerste deel. Het Sociaal-Katholicisme (1789-1886). Met medewerking van Dr. G.
De Broeck, Drs. P. Gérin, Prof. Dr. Th. Luykx, Dr. M. Neirynck, R. Peeters, Dr. S.H. Scholl,
Mgr. A. Simon. - S.V. De Arbeiderspers, Brussel, 1963.
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Er is in dit boek een spijtige leemte: er ontbreekt een globale beoordeling die de
geest en de zin van de behandelde periode voor de lezer zou hebben duidelijk gemaakt.
Nu moet hij zich onvermijdelijk afvragen wat de vele, ogenschijnlijk
onsamenhangende kwesties die hier uiteengezet worden, eigenlijk te betekenen
hebben. Ook zou een slotbeschouwing aan het werk meer innerlijke eenheid hebben
gegeven.
In een synthese van de katholieke sociale actie en gedachte is een beoordeling en
een verklaring des te onontbeerlijker daar deze geschiedenis, juist in de hier
behandelde periode thans een ergernis
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voor gelovigen en ongelovigen is, en deze ergernis voor een flink deel voortvloeit
uit een verkeerde historische informatie. Deze ergernis helemaal wegnemen kan men
niet. Het blijft immers een feit dat vóór 1886 niet de katholieken, hoewel zij geloven
in een Evangelie van rechtvaardigheid en liefde, maar wel de materialistische en
atheïstische socialisten de arbeiders recht en erkenning hielpen veroveren. Maar de
historicus kan, door het wegruimen van dwaze en nochtans veel verspreide
misvattingen, de vergissingen van de katholieken op sociaal gebied begrijpelijker en
meteen minder brutaal aanstotelijk maken.
Het is niet waar dat de kerkelijke hiërarchie en de katholieke burgerij geen aandacht
en geen oog hebben gehad voor de arbeiderskwestie, en zich hiermee pas zijn gaan
bemoeien nadat het marxistisch socialisme de arbeidersklassen aan de invloed van
de Kerk dreigde te ontrukken. Evenmin is het waar dat hiërarchie en burgerij de
godsdienst intentioneel hebben gebruikt om het volk dom en zoet te houden, en
ondergeschikt aan de geprivilegieerde rijken. Na vele andere publikaties zal het hier
besproken werk door zijn grondige en veelzijdige informatie eens te meer het stupide
van deze legende aantonen.
Maar het is wel waar dat hiërarchie en burgerij voor het arbeidersprobleem irreële
en dus onmogelijke oplossingen hebben nagestreefd, zodat onvermijdelijk, hoe goed
bedoeld deze oplossingen ook waren en met hoeveel offers en toewijding zij ook
gepaard gingen, de Kerk controle over de sociale beweging moest verliezen en tegelijk
een deel van de arbeidersklasse zich van haar verwijderde. Deze oplossingen waren
irreëel en onmogelijk, omdat zij in functie van een definitief afgeschreven verleden
gedacht werden en buitendien misvormd waren door de negentiende eeuwse
burgerlijke paternalistische mentaliteit. Tot ca. 1870 beschouwden de katholieken
de arbeiderskwestie enkel als een probleem van pauperisme, en om dit te verhelpen
grepen zij naar het middel dat heel het Ancien Régime door de roem van de Kerk
was geweest: de werken van stoffelijke en geestelijke liefdadigheid. Maar, in
tegenstelling met vroeger, had deze weldadigheid in de 19e eeuw een paternalistisch
karakter en moest zij mede het burgerlijk leiderschap in de maatschappij helpen
bevestigen. Om wille van deze geest móesten de arbeiders het sociaal katholicisme,
dat hen behandelde als armen die een aalmoes behoefden, wel afwijzen en de weg
inslaan naar het socialisme dat voor hun rechten opkwam. Vanaf ca. 1870 zocht een
gedeelte van de katholieke opinie, behalve in de weldadigheid, ook in het corporatisme
een oplossing voor het maatschappelijke probleem. Deze poging om het
individualisme - dé oorzaak van de arbeidersellende - uit te schakelen door een
gedeeltelijke terugkeer naar de oude gildevormen, stond niet alleen in het teken van
het verleden maar werd ook verdraaid door de burgerlijke geest: bewust of onbewust,
openlijk of bedekt, stak in het corporatisme de antidemocratische bedoeling om de
vakbeweging te remmen en ze door de gemengde formule - die werkgevers en
werknemers in één organisme samenbracht - onder de controle van de bezittende
klasse te houden.
Het hier besproken boek belicht wel impliciet deze geest en deze achtergrond van
het sociaal-katholicisme. Maar men had dit alles graag uitdrukkelijk geformuleerd
gezien in een globale verantwoording van de periode. Dan zou dit boek nog
waardevoller en nog ‘nuttiger’ zijn geworden.
K. Van Isacker S.J.
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Crisis van de Westerse opvoeding
Niet zonder reden heeft een diepere reflexie op het wereldgebeuren van tijdens en
na de laatste oorlog vele opvoeders bezorgd en onzeker gemaakt. Hoe was de Westerse
beschaving, die in haar oorsprong en ontwikkeling christelijk heet te zijn, in staat
om mét het wonder van de techniek ook zoveel onmenselijkheid en collectieve
waanzin voort te brengen? En in welke duistere gronden van onbegrip, miskenning
en uitbuiting wortelt die felle uitbarsting van haat tegen al wat Westers is, bij nagenoeg
alle Aziatische en Afrikaanse volkeren?
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Het boek van Christopher Dawson: The Crisis of Western Education, onlangs bij
Lannoo in vertaling verschenen1), vertolkt die malaise vanuit Westers én christelijk
standpunt en zoekt tevens naar een oplossing ervoor. De schuld moet worden gezocht
in de beschaving zelf: blijkbaar is er tussen de Westerse beschaving en de christelijke
cultuur een breuk ontstaan, oorzaak en gevolg tegelijk van ons opvoedingssysteem.
Opvoeding betekent immers, in de ruimste zin van het woord, ‘inculturatie’, het
doorgeven van een culturele traditie. Wellicht schoot onze opvoeding daarin te kort.
De reden daarvoor moet ver terug in het verleden worden gezocht, waar een minder
geslaagde wisselwerking tussen godsdienstige, culturele en sociologische factoren
de ‘crisis’ hebben voorbereid en in de hand gewerkt.
De breuk tussen de wereld van het geloof en die van de wetenschap en techniek
dateert immers niet van de vorige eeuw. Reeds in de 13e en 14e eeuw ontstaan in
het geestesleven van die tijd twee richtingen, de humanistische en de
wetenschappelijke. De eerste zet de traditie van de middeleeuwse monnikenscholen
en universiteiten voort, verrijkt met de (opnieuw ontdekte) klassieke cultuur, en
mondt uit in het humanisme van de Renaissance, dat ondanks alles christelijk was:
‘De grote humanistische opvoeders.... waren zelf vrome christenen, die de intellectuele
en esthetische cultuur van het hellenisme wilden verenigen met de geestelijke idealen
van het christendom’ (p. 42). De Jezuïeten namen die traditie over en bouwden er
heel hun systeem van onderricht op.
De tweede richting gaat een heel andere kant op: nadruk wordt gelegd op de
methode, meer dan op een metafysische synthese. Ze geeft de voorkeur aan de direct
intuïtieve kennis en aan de inductieve, experimentele methode, en legt zo de grondslag
voor de nieuwe natuurwetenschap. Vanaf de 16e eeuw zal deze een hoge vlucht
nemen, dank zij haar contact met de nieuwe mechanische methodes, die ondertussen
in de ateliers van vaklui en ambachtslieden werden ontwikkeld en de onmisbare
instrumenten voortbrachten voor de Westerse techniek. In Leonardo da Vinci vindt
de technische tijd een geniaal voorloper, in Francis Bacon een profeet. Uitgeoefend
door leken, buiten de traditionele scholen en universiteiten, vaak tegen het oordeel
in van de Kerk, die er een bedreiging voor het geloof in meende te zien, verliest deze
wetenschap geleidelijk aan contact met het geloof. Pas in de 18e eeuw komt het tot
een breuk (met o.m. Diderot en D'Alembert) en zet de ‘secularisatie’ van cultuur en
opvoeding tenvolle in. Het hoger onderwijs wordt met de Franse revolutie monopolie
van de Staat, die het voor utilitaristische doeleinden gebruikt (‘nationalisme’ in
Duitsland: Von Humboldt, Fichte: ‘democratische geest’ in Amerika: Dewey).
Anderzijds legt de vooruitgang van de techniek aan de opvoeding een steeds grotere
wetenschappelijke specialisatie op.
Al deze factoren leidden in deze eeuw tot een nagenoeg volkomen secularisatie
van de verschillende onderwijstakken. Zowel de eng-nationale en democratische
opvoeding als de wetenschappelijke specialisatie gaan voorbij aan de geestelijke
waarden van de eigen cultuur, die uiteraard christelijk zijn, en verliezen daardoor
elk éénmakend principe, noodzakelijk voor een authentieke vorming. De gevolgen
bleven niet uit: een groeiende onverschilligheid voor het godsdienstige, een soort
geestelijk-cultureel vacuum, een verzwakking van de moraal, sociaal conformisme,
1) Crisis van de Westerse Opvoeding. Reeks: ‘Randgebieden’. - Lannoo, Tielt - Den Haag 1963,
219 pp.
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enz. Ook het katholiek onderwijs ontsnapte niet aan dat seculariseringsproces, zeker
niet daar waar de Kerk een minderheid vormt, zoals b.v. in de Verenigde Staten.
Hoe kan nu die kloof tussen de wetenschappelijk-technische wereld en die van de
godsdienst en het geloof worden overbrugd? Dit is alleen mogelijk door in onze
opvoeding opnieuw aan te sluiten bij de morele en geestelijke grondslagen, waarop
onze cultuur moet rusten. We moeten zoeken naar een doeltreffende methode voor
de studie van onze eigen bescha-
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ving. En hoewel dat grotendeels zal neerkomen op een studie van de christelijke
cultuur, die historisch de grondslag vormt van onze beschaving, rust die verplichting
evengoed op de niet-christen als op de christen: ‘Niemand, die onze eigen cultuur
zoals die tegenwoordig bestaat wil begrijpen, kan de studie van de christelijke cultuur
missen, of hij nu christen is of niet. In sommige opzichten is deze studie zelfs
noodzakelijker voor de niet-christen dan voor de christen, omdat de eerste de
ideologische sleutel mist die elke christen behoort te bezitten’ (p. 148). Voor de
christen zelf moet deze studie van de christelijke cultuur in al haar aspecten een
authentieke vorm van apostolaat worden, want ‘slechts door het medium van de
cultuur kan het geloof de beschaving doordringen en het denken en de ideologie van
de moderne samenleving omvormen’ (p. 190). In eerste instantie is dit de taak van
de leek: in het verleden immers werd de studie van de traditionele (christelijke)
cultuur té uitsluitend overgelaten aan geestelijken, terwijl de leken een onafhankelijke
geseculariseerde lekencultuur uitbouwden. Om onze eigentijdse cultuur, waarin ook
wetenschap en techniek een plaats hebben, radicaal op geestelijke waarden te
heroriënteren, moet die scheiding ongedaan gemaakt worden. De christelijke leraar
immers ‘is de enige die in staat is de kloof te overbruggen tussen de particuliere
wereld van godsdienstig geloof en geestelijke waarden en de algemene wereld van
technologie, wetenschappelijk positivisme en sociaal conformisme’ (p. 219). Daarin
zal hij dan pas slagen, wanneer hij zich voldoende bewust is van zijn eigen christelijke
traditie om de geseculariseerde cultuur op haar eigen terrein open en onbevangen
tegemoet te treden.
Hoewel Chr. Dawson handelt over de ‘Westerse’ opvoeding, heeft hij vooral de
Amerikaanse situatie op het oog. In de Verenigde Staten is het met de opvoeding
enigszins anders gesteld dan bij ons: enerzijds heeft de laat-negentiende-eeuwse
traditie van utilitarisme en secularisme de moderne vorming aldaar veel meer versmald
tot een onsamenhangende massa van specialisaties en beroepsopleidingen. Anderzijds
heeft de katholieke kerk - de enige die nog instaat voor eigen onderwijs - en met haar
de leer die zij voorhoudt, er niet het nodige intellectuele prestige.
Nochtans is het crisisfenomeen, dat Dawson beschrijft, wel degelijk ‘Westers’:
ook bij ons is het proces van de versnippering der vakken en de secularisatie volop
aan de gang. Zelfs het traditionele katholieke onderwijs wordt er door aangetast, hoe
graag het ook het eenheidsideaal van de humanistische ‘klassieke’ vorming bewaard
zou willen zien.
De vraag is echter of de studie van de christelijke cultuur, als middel om weer aan
te sluiten bij de geestelijke traditie van onze beschaving en van daaruit godsdienst
en wetenschap te verzoenen, volstaat om die dreiging van groeiende secularisatie of
geestelijke ghetto-vorming af te weren. Het is ongetwijfeld een noodzakelijke
voorwaarde, die als zodanig wel sterker zal worden aangevoeld in de Verenigde
Staten dan bij ons. Vanuit het verworven bewustzijn echter van de rijkdom van ons
christelijk-cultureel erfgoed moeten we op zoek gaan naar nieuwe vormen van
christelijk humanisme, een nieuwe eenheid van geloof en wereld. Dit
dynamisch-creatieve aspect in de huidige opvoeding werd door Dawson misschien
niet voldoende beklemtoond. Het is voor ons, christenen, nochtans des te belangrijker,
daar we voor de gespletenheid van onze moderne cultuur grotendeels verantwoordelijk
zijn en we ons al te lang hebben bezondigd aan de cultus van een ‘klassiek’ maar
voorbij wereldbeeld.
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Boekbespreking
Theologie
Cattan, Lucien, Voici David. - La Colombe, Paris, 1963, 125 pp., NF. 12.
In dit etherisch-fijn essay poogt een gelovige Jood de figuur te tekenen van de grote
koning David. Hierbij gaat hij uit van de ‘traditie’, die o.m. het volledige psalterium
toeschrijft aan de historische vorst van de 10e eeuw voor Christus; deze traditie wordt
zonder meer ‘scherpzinniger dan de kritiek’ (49) geacht. In het eerste hoofdstuk
wordt de fysieke schoonheid van David in het licht gesteld; deze koning is een van
de weinige personages, waarvan de Bijbel die eigenschap vermeldt. David is inderdaad
een ‘charmeur’: hij wekt het welbehagen op, niet alleen van zijn God (die hem zelfs
de zware zonde met Uria's vrouw vergeeft), maar ook van de mensen die hem
omringen. Die fysieke schoonheid en die menselijke charme gaan echter gepaard
met een goddelijke uitverkiezing: ‘God heeft David uitverkoren wegens zijn
rechtschapenheid en zijn zuiverheid van ziel’. Dit zeldzame samengaan van fysieke
schoonheid en ziele-adel is Davids eigen koningsgenade: hiervoor handelt het tweede
hoofdstuk over ‘een koningsziel’. Nochtans - hierover gaat het derde hoofdstuk ondanks zijn charme en zijn koninklijke beminnelijkheid, staat David voortdurend
bloot aan de verwoede aanvallen van vijanden, bij wie de liefde omgeslagen is in
haat: Saul, Absalom; hier maakt S. veelvuldig gebruik van Psalmcitaten. Ofschoon
in bepaalde gevallen de interpretatie ietwat geforceerd lijkt (Davids zonde met
Betsabee is ingegeven door zijn zucht naar schoonheid; David is de ‘eenzame dichter’
of de doorvorser van de Wet; zijn oorlogen zijn bedoeld als een ‘dienst aan God’;
de ‘dans voor de ark’ verzinnebeeldt Davids totale onthechting, zodat hij niets is
voor God), biedt dit boekje soms verrassende inzichten, in elk geval gunt het ons
een blik in de vrome joodse opvattingen omtrent Israëls grootste koning.
J. De Fraine

Thornton, Martin, English Spirituality. - S.P.C.K., London, 1963, 330 pp.,
37 sh. 6 d.
De these van deze ‘outline of ascetical theology according to the English pastoral
tradition’ is de continuïteit van de Benedictijnse spiritualiteit in het vroomheidsleven
van de staatskerk. In een inleidend eerste deel bespreekt schr. de verhouding tussen
ascese, mystiek, moraal en pastoraal, het terecht betreurend dat deze hun intrinsieke
verbondenheid in de theologie als wetenschap hebben verloren. In het tweede gedeelte
worden de bronnen en hun verdere ontwikkeling ter sprake gebracht, terwijl in het
derde en laatste deel wordt aangetoond hoe in de geschriften der late middeleeuwen
en die van de zestiende en zeventiende eeuw de geest van Benedictus vorm en kleur
heeft gegeven aan de Engelse vroomheid. Of de these geheel juist is betwijfelen wij,
en de reden hiervan is dat schr. zich te veel beperkt heeft tot enkele geschriften
(Walter Hilton, Juliana van Norwich, Richard Rolle, Margery Kemp uit de late
Middeleeuwen, en de Caroline theologians van de zeventiende eeuw) en te weinig
het godsdienstig leven van deze periode beluisterd heeft zoals we dit getekend vinden
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in bv. Chaucer en Langland, en wat later Whitford en Thomas More. Dit neemt niet
weg dat het boek instructief en interessant is, dit in niet geringe mate ook vanwege
de nuchtere en vaak geestige wijze waarop schr. zijn stelling voorlegt en de vele
terzijdes, waaruit doorgaans veel wijsheid spreekt, die zeer actueel zijn en een scherpe
visie op hedendaagse eigenaardigheden en tekorten verraden.
W. Peters

Lossky, Vladimir, Die mystische Theologie der morgenländischen Kirche
(Geist und Leben der Ostkirche, Bd. 1), übersetzt von Mirjam Prager
O.S.B. - Verlag Styria, Graz - Wien - Köln, 1961, 317 pp., D.M. 19.80.
Bijna twintig jaar geleden verscheen het werk Essai sur la théologie mystique de
l'Eglise d'Orient (Paris 1944) van de hand van Vl. Lossky, theologieprofessor aan
het orthodoxe Institut saint Serge te Parijs. Het trok grote belangstelling en is
waarschijnlijk wel het bekendste van zijn publikaties, die doorgaans aan het spirituele
leven waren gewijd. De schr. stierf in 1958. Nu ligt het Essai ook in een duitse
vertaling voor ons. Volgens Lossky is er in de orthodoxe kerk geen onderscheid
tussen theologie en mystiek; hij huldigt - met verschillende andere moderne russische
theologen - met nadruk het palamisme en interpreteert zelfs de leer van de griekse
kerkvaders geheel
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in het licht daarvan en als voorbereiding daarop. Verder is hij de mening toegedaan
dat de scheiding tussen de oosterse en westerse kerken niet op psychologische en
culturele factoren is terug te voeren, doch enkel op de verscheiden leer over het
voortkomen van de Heilige Geest in de Triniteit. In het orthodoxe standpunt hierover,
dus in de afwijzing van het filioque, ziet hij het levende hart van heel de theologie
en dus ook van de spiritualiteit. Ook in het onderhavige werk vindt men deze
gedachten terug. Het bevat prachtige bladzijden, verraadt een diep aanvoelen van
het spirituele, maar ook een grote zelfverzekerdheid vooral in het afwijzen van
westerse opvattingen. Deze duitse uitgave zal dan ook o.i. niet direct oecumenisch
werken, maar wel een bijdrage tot de eenwording kunnen leveren in deze zin, dat ze
de westerse lezer in staat stelt beter kennis te nemen van de orthodoxe spiritualiteit.
De uitgever heeft zich de vrijheid veroorloofd aan de voetnoten een keer of tien een
‘Anmerkung des Herausgebers’ toe te voegen, waarin hij meermalen tegen uitspraken
van de schr. stelling neemt.
H. Jacobs

Augustin, S., Oeuvres de S. Augustin, 28. 4e série: Traités anti-Donatistes,
I (Bibl. Augustinienne). - Desclée de Brouwer, Brugge, 1963, 792 pp., F.
430 geb.
Meer dan ooit zijn de problemen in verband met ketterij of schisma en de ‘bestrijding’
ervan actueel: men heeft leren inzien dat het niet opgaat een ketter uitsluitend te
beoordelen uit de werken van zijn tegenstrevers, en tevens dat er in de meeste
gevallen, ook misverstand mee in het spel was. Zo heeft men sinds enkele decennia
geleerd over de Donatisten een vollediger en genuanceerder oordeel te vellen dan
Augustinus zelf, die toch hun tijdgenoot was. Het blijkt o.a. dat de heilige weinig of
niets begrepen heeft van de sociale en etnische dimensies van een conflict, waarin
Afrikanen zich verzetten tegen de aanmatiging van een overzeese, romeinse macht.
Op het vlak van de theologische discussie zelf is er vooral één misverstand dat
Augustinus nooit overwonnen heeft: de stelling van de Donatisten dat de geldigheid
van het sacrament (van het doopsel) afhangt van de ‘heiligheid’ van de bedienaar,
heeft hij voortdurend geïnterpreteerd in morele zin, en dan viel het hem niet moeilijk
aan te tonen, dat ook vele donatistische bedienaars van het sacrament zondige mensen
waren. Onvermoeibaar komt hij steeds terug op deze volgens hem voor de hand
liggende contradictie. Het blijkt echter dat de ‘heiligheid’ waarvan sprake is, voor
zover wij de Donatisten zelf aan het woord laten, niet de morele onaanvechtbaarheid
maar wel de ongereptheid van het geloof betreft. Zoals bekend heeft de bestrijding
van het Donatisme Augustinus genoopt tot de uitwerking van een theologische
sacramentenleer, waarvan sommige elementen definitief de katholieke theologie
hebben beïnvloed. Aangezien deze leer vanuit een extreme situatie werd ontwikkeld
(ook de onwaardige bedienaar deelt nog geldig het sacrament toe) werd deze theologie
van meet af aan met een zekere eenzijdigheid belast, die vele eeuwen later nog tot
uiting zou komen, in een overdreven nadruk op het ‘ex opere operato’ ten nadele
van de bijdrage van het persoonlijk geloof in de ‘normale’ situatie van het vroom en
gelovig uitdelen en ontvangen van de sacramenten. Al deze interessante aspecten

Streven. Jaargang 17

zijn de lezer toegankelijk, dank zij de uitstekende inleiding van Y. Congar en de
verklarende noten die de traditionele puike vertaling in deze uitgave vergezellen.
Wie met Augustinus vertrouwd is, zal niet verwonderd zijn, zelfs in deze zo
uitdrukkelijk polemische geschriften, verrassend moderne klanken te horen: de vaak
zeer verzoenende en irenische toon van de dialoog, de uitnodiging om zich in de
argumentatie te beperken tot duidelijke en door beide ‘partijen’ aanvaarde uitspraken
van de Heilige Schrift. Eens te meer blijkt dat alles wat door het genie van Augustinus
werd aangeraakt, ondanks de tekortkomingen die we vermeldden, steeds ver uitreikt
boven het niveau van een lokaal twistgesprek met louter historisch belang. We kunnen
de uitgevers niet dankbaar genoeg zijn, ons weer eens een uitgave te hebben bezorgd
die het gemakkelijk maakt dit wezenlijke en blijvende in Augustinus' werk te
onderkennen.
H. Jans

Godsdienst
Jean XXIII, Pacem in Terris. Texte intégral (Coll. L'Aujourd'hui de
l'Eglise). - Ed. Fleurus, Paris, 1963, 288 pp., ing. NF. 9.95.
In de encycliek Pacem in Terris vraagt Johannes XXIII dat alle mensen van goede
wil zich persoonlijk en gezamenlijk verantwoordelijk zouden voelen voor de opbouw
van een duurzame wereldvrede
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waarnaar alle mensen als naar de grondeis van hun geluksdrang uitkijken. De vrede
wordt als een dynamische, groeiende realiteit voorgesteld; niet alleen als een gegeven
orde die gehandhaafd of hersteld dient te worden, maar vooral als een voortdurend
te scheppen orde, die als vrucht van betere organisatie en samenwerking in ‘waarheid,
rechtvaardigheid, liefde en vrijheid’, door eenieders inspanning en bijdrage
voortgebracht moet worden. Deze hoofdlijnen van de encycliek worden uitstekend
belicht in de 84 bladzijden-lange inleiding van Mgr Bernard Lalande, algemeen
afgevaardigde van de Pax Christi-beweging. Misschien wordt het
christelijk-personalisme wel iets te conventioneel-thomistisch voorgesteld. De noten
bij de tekst van de Vaticaanse vertaling verwijzen naar de algemene inleiding of naar
de reeds bekende leer van de Kerk en naar overeenkomstige passages in Mater et
Magistra. Daarna volgen nog enkele bijvoegsels: een toelichting over ‘de persoon’;
de Verklaringen van de Rechten van de Mens van 1789 en 1948; een breedvoerige,
goed bruikbare analytische index van de themata van encycliek (51 pp.).
R. Beeckmans

Guardini, R., Wijsheid der psalmen. - Hilversum-Antwerpen, P. Brand,
1963, 72 pp., ing. F. 65.
De titel van deze uitgave kan zeker misleiden. Hier worden meditaties over 7 psalmen
samengebracht, die de schrijver te München heeft gehouden. Reeds eerder verschenen
bij dezelfde uitgever acht andere vertaalde overwegingen onder de titel ‘Psalmen’.
Deze meditaties hebben geen wetenschappelijke bedoeling; het zijn diep-religieuze
overdenkingen, die de wijsheid van de psalmen naspeuren. Meteen worden de
nieuwtestamentische openbaringsmotieven aangewezen en wordt de boodschap
voorgehouden, die deze teksten ook voor ons actueel christelijk geloofsleven bevatten.
Tot de keuze behoren psalm 28, 62, 89, 95, 110, 136, 148 (Vulgaat-telling). Als
uitdrukkingen van jubel, lof, Godsverlangen, vreze des Heren en vergankelijkheid,
geven zij de wezenlijke elementen weer van de godsdienstige wereld van het
psalterium. Een opmerking: op p. 10 leze men als voorlaatste woord ‘koningspsalmen’
i.p.v. koningsplannen. ‘In de psalmen klinken menselijke en religieuze oerklanken
samen met grondmotieven uit de openbaring in één machtig accoord’ (p. 6). Daarom
werden de psalmen grotendeels opgenomen in de liturgische teksten, en zijn we
steeds dankbaar als iemand ze voor onze tijd beter verstaanbaar maakt.
C. De Clercq

De psalmen uit de grondtekst vertaald en van korte inleidingen en
aantekeningen voorzien door J. van der Ploeg O.P. - J.J. Romen & Zonen,
Roermond - Maaseik, 1963, 310 pp., f 8,50 en f 8,75.
De naam van de Nijmeegse hoogleraar staat er borg voor, dat deze nieuwe
psalm-vertaling in alle opzichten wetenschappelijk verantwoord is. De uitgave, onder
auspiciën van de Katholieke Bijbelstichting tot stand gekomen, werd door Romen
& Zn. keurig verzorgd. Zo bezitten we nu reeds drie nederlandse psalmvertalingen
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uit de laatste tijd: Het boek der psalmen door Th. Stallaert C.ss.R. (Gottmer, Haarlem,
1948), De psalmen door H. Beex (Spectrum, Utrecht, 1960), en de onderhavige
vertaling van Prof. van der Ploeg. Men kan zich, bij alle waardering voor het werk
van de Nijmeegse hoogleraar, afvragen of het niet zinvoller geweest zou zijn een
vertaling uit te geven, die onmiddellijk zou zijn afgestemd op liturgisch gebruik.
Maar dat doet aan de waarde van deze vertaling, op zich genomen, niets af.
A. van Kol

Achten, G., s.j., Om te redden wat verloren was. - De Vroente, Kasterlee,
1963, 215 pp., ing. F. 95.
De mens van onze tijd wordt in zijn oprecht verlangen naar degelijke, geestelijke
lectuur niet gemakkelijk bevredigd. Hij stelt inderdaad hoge eisen: de lectuur moet
echt vroom zijn, maar niet ‘devotieus’, m.a.w. de vroomheid moet op menselijke en
theologische waarachtigheid gefundeerd zijn. Er wordt tevens verlangd dat aan de
heilige Schrift een ereplaats wordt gegeven: de geestelijke lectuur mag weliswaar
niet tot een louter exegetisch tractaat ontaarden, maar evenmin tot een zogenaamd
vrome beschouwing, die de ware betekenis van de Schrift geweld aandoet. De reeks
beschouwingen die G. Achten heeft samengebundeld zijn méér dan een poging in
deze, de goede, richting. Al is het onvermijdelijk dat men aangaande de ene of andere
interpretatie wel eens van mening kan verschillen, men zal veel vaker verrast zijn
door het verantwoorde inzicht en de juiste toon van deze commentaren
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op de Schrift of op het tijdsgebeuren. Dat een zo verwaarloosde theologale deugd
als de hoop hier tot leidmotief werd bevorderd, verhoogt nog de aantrekkelijkheid
van het werk.
H. Jans

Schruers, P., Groeiend naar een christelijke volwassenheid (Christen in
de tijd, 18). - Patmos, Antwerpen, 1964, 148 pp., F. 70.
In onze overgangstijd is het velen moeilijk voor het eigen geestelijk leven nog
inspiratie te vinden in een aantal klassieke religieuze voorbeelden. Ieder ervaart dat
copiëren inauthentiek is, en dat elk volgens eigen roeping naar zijn belevingswijze
van het volwassen christendom moet groeien. Op milde en rustige wijze wordt hier
aangetoond dat deze groei geleidelijk verdieping en loutering vooropzet, waarbij
wordt gewaarschuwd voor het zelfbedrog van een oppervlakkig modern doen. Dit
helder essay werd aldus een pleidooi voor het verzorgen van het wezenlijke: de hoop,
de liefde, de offerzin en het gebed - weerspiegeld in Maria, het type van de volwassen
Christen.
J. Kerkhofs

Koch, A., s.j., Praedica verbum, deel 11: De leer over het leven van
volmaaktheid. - Heideland, Hasselt, 1963, 531 pp., geb. F. 370.
Na in de vorige delen te hebben gehandeld over dogma en moraal besluit dit elfde
deel van Praedica Verbum de leerkundige cyclus met het thema van de christelijke
volmaaktheid. Het wezen van de volmaaktheid in het algemeen, de middelen om er
naar te streven en tenslotte de belangrijkste deugden vormen de titels, waarin de stof
wordt gerangschikt. Men beoogde geen strenge systematiek in de uiteenzetting, maar
wel de illustratie van een degelijke en voor het volk aangepaste leer. Tegen mei 1964
zal deed 12 verschijnen met voorbeelden en gelijkenissen bij de delen 10 en 11. De
laatste 3 delen met preken voor zonen feestdagen en gelegenheidspreken zullen tegen
het einde van volgend jaar van de pers komen, zodat men deze kostbare en
keurig-verzorgde uitgave weldra in haar geheel zal kunnen raadplegen.
F. Bossuyt

The Book of Common Worship. The Church of South India. - Oxford
University Press, London, 1963, 210 pp., 9 sh. 6 d.
De Kerk van Zuid-India werd in 1947 gevormd door samenvoeging van
Presbyterianen, Methodisten, Congregationalisten en vier Anglicaanse diocesen. Het
equivalent van The Book of Common Prayer wordt met deze uitgave de kerkleden
officieel aangeboden. Uit de titel zelf blijkt reeds in welke mate de liturgie van de
Staatskerk model is geweest bij de liturgie van de jonge Kerk, en de tekst zelf geeft
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er een duidelijke bevestiging van. Afwijkingen zijn daarom des te belangrijker, maar
hierop in te gaan ligt buiten het bestek van deze aankondiging.
W. Peters

Etudes sur les instituts séculiers, textes de E. Bergh, J. Beyer e.a. (Textes
et Etudes théologiques). - Desclée de Brouwer, Brugge, 1963, 352 pp., F.
195.
Vijftien jaar geleden kondigde Pius XII in de Apostolische Constitutie ‘Provida
Mater’ de eigen wet van de Seculiere Instituten af; een jaar later werd deze nieuwe
vorm van godgewijd leven nogmaals aanbevolen. Een verzameling van 17 grondige
studies, door 9 auteurs tussen 1947 en 1963 aan deze Instituten gewijd, brengt dan
ook een belangwekkende dokumentatie in ieders bereik. De diepte van het integraal
beleven van het Incarnatie-mysterie, de veelsoortige moeilijkheden, het nut en de
noodzaak van deze levensstaat voor de Kerk en de wereld leert men er kennen.
Bevoegde kenners van de westerse religieuze tradities behandelen alle aspecten van
de nieuwe staat van volmaaktheid: de voorgeschiedenis, de kerkelijke dokumenten,
de eigen roeping van het apostolaat in en vanuit de wereld, de vele erkende vormen,
de canonische struktuur, de zelfheiliging, de evangelische raden, de instituten voor
priesters, vergelijking met religieuze congregaties, rol van de priester. Uiteraard
komen wel eens herhalingen voor; doorgaans brengen recentere artikels een verdieping
van het theologisch inzicht in de eigen opdracht, en een uitzuiveren van de
levensvormen. Bijna onvermijdelijk veranderen sommige woorden van betekenis bij
verschillende auteurs: lees o.a. de tweede voetnoot op p. 61 en p. 91 (zelfs plaatst
één auteur ‘laïc’ tegenover ‘religieux’ op p. 61, en tegenover ‘clerc’ op p. 69). Ook
religieuze congregaties zullen hier inspiratie vinden in hun zoeken naar uitdrukkingen
van een zuiver-evangelische geest. Vele priesters zullen deze inzichten onmisbaar
vinden, hetzij ze in hun apostolaat leden van deze Instituten ontmoeten ofwel door
anderen aangaande deze levensstaat geraadpleegd worden.
C. De Clercq
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Stefanus, Broeder, Vuur en vlam. Verhaal over het leven van de h. P.
Eymard. - ‘Kattenbos’, Lommel, 1963, 200 pp., ing. F. 80.
Het leven van de heilige pater Pierre Julien Eymard (1811-1868), de stichter van de
Congregatie van het H. Sacrament, wordt hier verteld voor opgroeiende jongens; en
zeker slaagde de schrijver. Wèl beheerste hij zijn materie te weinig en wist hij zijn
boek niet te structureren, wel verving het procédé van vertellen herhaaldelijk de
geïnspireerd-scheppende verbeelding; maar als wij, ouderen, ons door de spanning
nog laten vangen, ons door het krachtig-avontuurlijke voorbeeld laten bezielen, dan
wellicht jongeren veel méér.
Em. Janssen

Liévin, G., La route vers Dieu. - Edit. St-Paul, Fribourg, 1963, 152 pp.,
ing. Zw. F. 6,60.
De heilige Alfonsus van Liguori stichtte, in de 18e eeuw, de Congregatie van de
Redemptoristen; zijn geestelijke leer wordt vooral gekenmerkt door een doorgezette
ascese die uitkomt op de algehele overgave, en door een sterk beklemtoond
aanhoudend bidden. Hoezeer van grote voorgangers ook afhankelijk, niet het minst
van Ignatius van Loyola, toch heeft ze, in de eigen tijd, duidelijk en krachtig een
eigen toon. Dit boek bestaat uit drie studies, waarbij een werkje van Alfonsus zelf.
Zonder zich op te dringen, is het verantwoord werk; het meest houden we van ‘Une
spiritualité de la prière’, waarbij het werkje aansluit: ‘Manière d'entrenir avec Dieu
une conversation familière et continuelle’.
Em. Janssen

Literatuur
Germonprez, Fred, Dossier Bakelandt. - De Clauwaert, Leuven, 1963,
275 pp., geb. F. 135.
Fred Germonprez heeft het onmogelijke beproefd: de legendarische Bakelandt (die
van pastoor Huys) met de historische te verenigen (zodat de beruchte held met geen
vaste hand kan getekend worden), - een literair hoogstaand boek schrijven, dat meteen
volksliteratuur zou zijn, - het gehele verloop onderbrengen in het drievoudig getuigenis
van drie vrouwen: Bakelandts moeder, zijn eerste liefde, zijn verleidster (waarbij het
scherp persoonlijke standpunt en de getuigende toon het verhaal zelf en het velerlei
gebeuren wel hinderen). Hij heeft daarbij het historisch kader bijgewerkt, en intussen
zijn gevoelig hart (zijn meewarig waarnemen vooral van menselijke pijn en sociaal
onrecht) allerminst doen zwijgen... Heel die bonte verscheidenheid werd wel iets te
weinig beheerst en geharmonieerd; maar de romancier was stielvaardig genoeg om
toch een opmerkelijk resultaat te bereiken, - en wie het nieuwe Bakelandt-boek op
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de eerste bladzijde begint te lezen, legt het pas weg als hij de laatste gelezen heeft.
- Minder geschikt voor jongere lezers.
Em. Janssen

Braun, Felix, Zeitgefährten. - Nymphenburger Verlagshandlung. München,
1963, 155 pp., DM. 10.80.
Vol ingehouden reverentie, voldoende objectief om persoonlijk te kunnen blijven,
vaak ook wat te sentimenteel, babbelt de Oostenrijkse dichter, romancier en
toneelschrijver (geb. 1885) over die auteurs die hem als mens in zijn leven persoonlijk
bekend waren en voor hem ook iets betekenden. Deze gulden portretjes van H. von
Hofmannsthal, Rilke, S. Zweig, A. Holz, H. Leifhelm, H. Carossa, R. Schneider, H.
Hesse en Th. Mann voegen niets nieuws toe aan hun figuur maar geven wel dieper
toegang tot hun eigen levenssfeer evenals tot die van de schrijver.
C. Tindemans

Coetzee, A., De hedendaagse Afrikaanse letterkunde. Panorama. - Desclée
de Brouwer, Brugge, 1963, 126 pp., F. 48.
De titel is misleidend; want dit is een overzicht van de algehele Afrikaanse letterkunde,
die pas daadwerkelijk rond 1900 begint, met de tweede Afrikaanse beweging.
Geschreven door een auteur die zelf scheppend in de beweging staat, die meteen
wetenschappelijk weet te objectiveren en af te werken, heeft de tekst iets van een
levend getuigenis, zonder daarom de lezer minder sereen of compleet voor te komen.
We begrijpen niet goed waarom de dramatiek zo totaal afzonderlijk wordt behandeld;
we waarderen de levendige samenvatting, waarbij de beknopte tabel en de kleine
bloemlezing... Een betere inleiding tot de Zuidafrikaanse letterkunde is wel
onvindbaar.
Em. Janssen.
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Vlamijnck, M., Vierboete (Gulden Reeks, 510). - Davidsfonds, Leuven,
1963, 250 pp., ing. F. 66, geb. F. 96 (leden: F. 33 en 48).
Deze historische roman handelt over de oudste vuurtoren van Vlaanderen: de
Vierboete te Nieuwpoort. Het verhaal speelt zich af tussen 1521 en 1560, met als
middelpunt enkele hoofdfiguren uit het taai geslacht der vierboeters, de familie
Verbanck. De auteur doet het oude, rumoerige verleden van het thans zo stille
Nieuwpoort herleven. Deze stad heeft immers tien belegeringen doorstaan en had
eens de legendarische faam van vechtstad; in deze haven was eens de voornaamste
haringstapel van Vlaanderen. Hier en daar is het verhaal te langdradig omdat te veel
aandacht wordt besteed aan bijkomstige uitweidingen over cultuur en folklore.
R. D'hondt

Mackenzie, Compton, My Life and Times. - Chatto and Windus, London
1963. - Octave one 1883-1891, 255 pp., 30 sh.; Octave two 1891-1900. 327
pp., 30 sh.
We hebben hier ongetwijfeld met een unieke onderneming te maken. Het is meer
voorgekomen dat een man van tachtig jaar zijn autobiographie schrijft; we geloven
niet dat het eerder is voorgekomen om dit in tien delen te doen, die elk ongeveer acht
jaar beslaan (vandaar de ondertitel der delen) en die in de loop der komende negen
jaren zullen verschijnen. Het geheel zal in 1972 worden afgesloten. Verder is de
bedoeling om het dagboek, dat vanaf het tachtigste jaar van deze romanschrijver zal
dateren, posthuum te doen verschijnen. Dergelijke ondernemingslust dwingt
bewondering af, maar na lezing der eerste twee delen ook verwondering. Het geheugen
van Compton Mackenzie is fenomenaal: hij herinnert zich - en verhaalt gebeurtenissen van voor hij twee jaar oud was. Uit de aard der zaak zijn zulke
gebeurtenissen van meer belang en interesse voor de schrijver dan voor de lezer; en
dit verklaart waarom het eerste octaaf weinig boeiend is, en merkwaardig genoeg
weet de schr. weinig fascinerend te schrijven over zijn ouders en hun omzwervingen
als acteurs. Het tweede octaaf - dat naast een groter aantal pagina's een veel dichter
bedrukte bladspiegel heeft - spreekt de lezer meer aan, maar de chronologisch
gerangschikte details met vele reminiscenties er om heen geweven bevatten te weinig
substantie dan dat men kan zeggen dat er met spanning wordt uitgezien naar de
volgende delen. Mogelijk dat de wordingsgeschiedenis van zijn grote romans en de
contacten met andere schrijvers van voor de eerste wereldoorlog en van de jaren
twintig en dertig de gehele onderneming op iets hoger plan brengen. Tot nu toe
kunnen we een gevoel van teleurstelling niet van ons afzetten.
W. Peters

Allen, Walter, Tradition and Dream. - Phoenix House, London, 1964, 346
pp., 30 sh.
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De auteur wordt algemeen beschouwd als een der grootste kenners van de moderne
Engelse en Amerikaanse literatuur en in deze studie bespreekt hij de roman ‘from
the twenties to our time’, waarbij hij het jaar 1955 als eindpunt heeft genomen. Het
boek is eenvoudig gecomponeerd op het stramien van tijd en plaats, en
achtereenvolgens wordt besproken de roman uit het Engeland en het Amerika der
jaren twintig, dertig en die van de oorlog en na-oorlogse jaren. Dit betekent, dat het
woord traditie in de titel geen overheersende rol speelt bij de behandeling van het
materiaal. We hebben dit ervaren als een tekort; deze studie bezit weinig innerlijke
cohesie. Weliswaar is het boek geen zakelijke opsomming van gegevens; van de
andere kant vertoont de roman der laatste veertig jaren meer een bepaald gelaat dan
uit deze pagina's naar voren komt. De schr. is geneigd om zodra hij een roman heeft
vermeld en ons even de gevel heeft laten zien, er toe over te gaan om glas, kozijnen,
deuren, enz. te verwijderen en ons dan voor het skelet te plaatsen. Dit wekt op den
duur de indruk dat de roman een verhandeling is, nauwelijks nog een verhaal. Het
boek stelt daarom te leur, ofschoon het een zeer nuttig overzicht geeft van wat er op
het terrein van de roman de laatste veertig jaren in Engeland en Amerika te doen is
geweest.
W. Peters

Barrett, William E., The Fools of Time. - Heinemann, London, 1964, 309
pp., 25 sh.
Schr., wiens reputatie in feite nog steeds steunt op zijn eerste boek, The left hand of
God, begint met een veelbelovende vondst: de Russen hebben een jeugd-bom
gefabriceerd, die twaalf jaar van ieders ouderdom afneemt. Voor een goed
romanschrijver biedt dit vele mogelijkheden wanneer hij zich concentreert op de
gevolgen van een dergelijke uitvinding, en
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op een gegeven ogenblik dachten wij dat we getracteerd zouden worden op iets wat
zou lijken op Nevil Shute's On the Beach. Maar de consequenties trekken de schr.
blijkbaar niet en we krijgen de nare geschiedenis van de miskende dokter die het
serum in Mexico ontdekte, geen belangstelling er voor ontmoette, het toen
weggesmokkeld zag naar Rusland, enz. De politieke repercussies boeien echter maar
half zo veel als de consequenties van het wonderlijke serum en dit is het wat de lezer
eigenlijk weten wil. Aldus ondermijnt schr. zijn eigen roman. Aanvankelijk wekt het
boek hoge verwachtingen en zijn we bereid de vlakheid van stijl door de vingers te
zien; wanneer de verwachtingen niet in vervulling gaan, wordt het zelfs wat saai.
W. Peters

Geschiedenis
Brodrick, J., Robert Bellarmin l'humaniste et le saint, vert. J. Boulangé
(Museum Lessianum, Sect. Historique, 19). - Desclée de Brouwer, Brugge,
1963, 352 pp., ing. F. 345.
De sindsdien beroemd geworden Iers-Britse historicus James Brodrick maakte in
1928 zijn debuut met een tweedelige biografie van Roberto Bellarmino (1542-1621),
jezuiet en kardinaal, die in 1930 werd heilig verklaard en in 1931 tot kerkleraar
uitgeroepen. Deze Franse ‘vertaling’ is gemaakt naar een verkorte en herwerkte tekst
van die levensbeschrijving, door Brodrick in 1961 tot stand gebracht. Roberto
Bellarmino, oomzegger van Paus Marcellus II, was een innemend, irenisch en zeer
bovennatuurlijk man. Zijn predikaties te Leuven, waar hij van 1569 tot 1576 verbleef,
maakten op de Leuvense studenten en professoren grote indruk en verwekten
bekeringen onder de afgedwaalden. Bellarmino is vooral bekend als de grootste
controversist van de 16e eeuw, maar men vergeet gewoonlijk te vermelden dat hij
door sommigen als een crypto-protestant werd beschouwd en verscheidene van zijn
werken gevaar liepen op de Index te worden geplaatst. Betreffende de verhouding
van de geestelijke macht van de pausen en de tijdelijke machthebbers verdedigde hij
opvattingen, die de toenmalige pausen slechts matig bevielen, maar de toekomst voor
zich hadden. Ook moest Bellarmino zich uitspreken in het vinnige debat om de
daadwerkelijke genade, dat op het einde van de 16e en in het begin van de 17e eeuw
zovele katholieke theologen in het harnas joeg. Als aartsbisschop van Capua wijdde
hij zich met hart en ziel aan zijn taak van zielzorger, en maakte door zijn eenvoud,
zijn naastenliefde en zijn persoonlijke armoede grote indruk. In de eerste fase van
het proces van Galilei - dit hoofdstuk (blz. 272-308) heeft Brodrick volledig herwerkt
- speelde Bellarmino een rol waarover de auteur zegt dat hij ‘a été mêlé à l'affaire
de Galilée, d'une manière assez malencontreuse, mais pas suffisante pour qu'on le
traite, comme on l'a fait, d'ennemi de la science et de tout progrès humain’ (blz. 308).
Het lezen van het boek is een echt genoegen niet alleen omdat Bellarmino onder vele
opzichten zo dicht bij ons staat, maar ook wegens de levendige stijl en de sprankelende
humor van de auteur, en de vlotte overzetting van de vertaler.
M. Dierickx
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Isacker, K. Van, s.j., De Antwerpse dokwerker 1830-1940. - Nederlandse
Boekhandel, Antwerpen, 1963, 244 pp., geïll., ing. F. 120, geb. F. 160.
K. Van Isacker, professor aan Sint-Ignatius te Antwerpen en auteur van verscheidene
sociale studiën over de 19e eeuw, vergast ons op een nieuw boek. De Antwerpse
dokwerkers hebben blijkbaar zijn volle sympathie gewonnen, wat hem niet belet
zakelijk en met wetenschappelijke acribie hun bewogen verleden te beschrijven. Bij
gebrek aan voldoende documenten is het verhaal aanvankelijk anecdotisch en
fragmentarisch, maar naarmate de kranten en de bewaarde archiefstukken meer licht
werpen op deze sociale groep, geeft het boek een gestructureerd en synthetisch beeld
van de strijd van de dokwerkers voor hoger lonen en menswaardiger
arbeidstoestanden. De eerste drie hoofdstukken handelen over de 19e eeuw, de
pre-syndicale periode, waarin de dokwerkers, zonder organisatie of leiders, als een
groep weerlozen aan de verdrukking waren prijsgegeven. De volgende twee
hoofdstukken over de periode van 1900 tot 1914, met als cesuur de grote havenstaking
van 1907 - waarover de auteur een afzonderlijk boek Meesters en Huurlingen
publiceerde (zie Streven, december 1962, p. 293-294) - beschrijven de opkomst van
de vakbonden en hun strijd tegen het paternalisme. De laatste twee hoofdstukken
tenslotte behandelen de derde fase, het ontstaan van de col-
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lectieve arbeidsovereenkomst tussen de twee wereldoorlogen. Dit zakelijk résumé
geeft echter geen kijk op de concrete, van leven trillende, vaak ontroerende
beschrijving van de mannen die de Antwerpse haven groot hebben gemaakt. De
verwaarloosde en individualistische dokwerkers, die onvast en zeer zwaar werk
hadden, in krotten woonden en in kroegen zich bedronken, gaven slechts traag gehoor
aan hun goedbedoelende leiders en werkten zich dan stilaan op tot een sociale groep
van standing, met beroepsfierheid en zelfbewustzijn, ofschoon onder de uiterlijke
beroepstrots nog een zeker minderwaardigheidscomplex verscholen gaat. De auteur
legt de nadruk op de grote verdiensten van de socialistische vakbonden, die echter
met hun ‘Rood of geen brood’ de christelijke vakbeweging het leven zuur hebben
gemaakt en de belangen van vele dokwerkers geschaad. Dit boek is een monument
ter ere van de Antwerpse dokwerkers, even waardig als Constantin Meuniers
Buildrager op de Suikerrui te Antwerpen.
M. Dierickx

Demoen, H.-J., Jeroom Leuridan. Recht en trouw. - Oranje-Uitg., Zulte,
1963, 470 pp., 50 pl., ing. F. 250, geb. F. 350.
Na de drie boeken over Joris van Severen, nu een biografie van Jeroom Leuridan,
de Vlaamse leider in West-Vlaanderen tussen de twee wereldoorlogen. Het is geen
wetenschappelijke studie door een geschoold historicus geschreven, maar een
anecdotische levensbeschrijving door een vriend en medestander in de Vlaamse
strijd. Na lezing van dit meeslepend boek kan men slechts mompelen: wat een
lijdensweg hebben katholieke Vlamingen niet moeten gaan om voor hun Vlaamse
volk vanzelfsprekende rechten in een vrij en democratisch land te veroveren! Jeroom
Leurdian (1894-1945) streed als oorlogsvrijwilliger aan het front en leed er met de
andere Vlaamse soldaten voor zijn Vlaamszijn; hij werd doctor in de rechten en
advocaat, en in 1929 parlementslid van het Vlaams Nationaal Verbond. Onder de
oorlog 1940-1944 trachtte hij de Vlaamse belangen bij de Duitse bezetter te
verdedigen en bestreed daarom DE VLAG, hij kreeg in 1943 Redeverbot van de
Duitsers en kort daarop een boete van duizend frank. Nog in 1943 kreeg hij een eerste
beroerte, werd in 1944 gevangen gezet, en stierf na een laatste beroerteaanval in de
gevangenis op 26 juli 1945. Vijftig bladzijden foto's, een reeks waardevolle
documenten en fotocopieën en een personenregister besluiten dit met piëteit
geschreven boek.
M. Dierickx

Picard, Leo, Evolutie van de Vlaamse Beweging van 1795 tot 1950
(Standaard-pocket 22-23-24). - N.V. Standaard-Boekh., Antwerpen, 1963,
135 - 179 - 152 pp., ing. F. 75.
Leo Picards Geschiedenis van de Vlaamse en Groot-Nederlandse Beweging, over
de periode van het einde van de 18e eeuw tot 1870, verscheen voor het eerst in 1937
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en werd in 1942 herdrukt. Pas in 1959 kwam het tweede en laatste deel klaar dat het
thema van 1870 tot na de tweede wereldoorlog behandelde (zie Streven, april 1960,
p. 699). Hiervan biedt ons de auteur in drie handige pockets een verkorte heruitgave,
d.w.z. dat het boek niet werd herschreven maar hier en daar werden alinea's geschrapt;
in de titel werd ook het woord Groot-Nederlands geschrapt, terecht trouwens. In
tegenstelling met Lode Wils, Arthur de Bruyne en het magistrale werk van H. Elias,
legt de auteur sterk de nadruk op de sociaal-economische verhoudingen, zodat hij,
meer dan gewoonlijk gebeurt, het aandeel van de socialisten in de Vlaamse strijd
laat uitkomen. Dit is geen juist afgewogen historische studie, maar een stimulerend
essay van de Vlaamse voorman van weleer.
M. Dierickx

Wils, L., Het ontstaan van de meetingpartij te Antwerpen en haar invloed
op de Belgische politiek. - Nederl. Boekhandel, Antwerpen, 1963, 332 p.,
ing. F. 175.
Dr. Wils, die reeds bekend is om verscheidene studiën over de 19e-eeuw, vooral dan
op Vlaams, cultureel en sociaal gebied, biedt ons hier een gedegen wetenschappelijke
studie over een eigenaardige partij of beweging in België. Toen het Belgisch parlement
in 1853 besloot de militaire verdediging van het land te versterken, werd er ook ernst
gemaakt met het uitbouwen van een vestinggordel om Antwerpen, die alle verdere
uitbreiding van de steeds groeiende stad en de opkomende haven zou verhinderen.
Niet alleen het bouwverbod op de gronden rond de forten, maar ook de vrees voor
bombardementen bij een belegering verwekten vanaf 1853 in Antwerpen een heftige
beroering. Hieruit ontstond einde 1861 de meetingpartij die
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heftig antimilitaristisch was, uitgesproken Vlaamse kenmerken vertoonde en die,
vier jaar nadat het unionisme ten onder was gegaan, weer streefde naar een samengaan
van liberalen en katholieken. De meetingpartij werd een verbond van de
vooruitstrevenden van alle partijen om de godsdiensttwisten te vervangen door de
werkelijke problemen die van economische, sociale, democratische en nationale aard
waren. Met de tijd zou de meetingpartij echter een onderdeel van de katholieke partij
worden. Op Vlaams gebied heeft de meetingpartij enige merkwaardige resultaten
geboekt: het vernederlandsen van het Antwerpse stadsbestuur en provinciebestuur,
en het afdwingen van de eerste taalwetten in het parlement. De auteur legt er ook de
nadruk op hoe de meetingpartij invloed heeft uitgeoefend op de partijen elders in het
land, maar hier begeeft hij zich op paden waar niet alle historici hem volgen. Wij
mogen de auteur dankbaar zijn dat hij deze belangrijke beweging, waarover tot nog
toe weinig goeds werd gezegd, in het volle licht heeft gesteld en recht heeft laten
wedervaren.
M. Dierickx

Dhondt, Jean, Histoire de la Belgique (Que Sais-je, 319). - Presses
Universitaires de France, Paris, 1963, 128 pp.
De auteur, professor aan de rijksuniversiteit van Gent en voor het ogenblik rector
van de universiteit van Elisabethstad in Congo, geeft in een goede honderd kleine
bladzijden een uiterst synthetisch beeld van de geschiedenis van België. Hij vangt
aan met de Bourgondische hertogen, die voor het eerst de Lagelandse vorstendommen
samenbundelden en doorloopt de volgende zes, zeven eeuwen, afwisselend de politiek
en de sociaal-economische toestand beschrijvend. Hij schrikt niet terug voor
persoonlijke stellingnamen, zodat zelfs voor een beroepshistoricus dit boekje de
lezing loont. Kenmerkend is dat de auteur de politieke factor, zoals bijv. de vele
prinselijke huwelijken en successies onder de Bourgondiërs, uitvoerig beschrijft. De
nadruk ligt echter even sterk op de economische en sociale factoren, van waaruit
Prof. Dhondt alles poogt te verklaren: dit verleidt hem om ook de beeldenstorm van
1566, in navolging van Kuttner, aan de sociale ellende van de werklui toe te schrijven,
een stelling die al te zeer in strijd is met de feiten. Over letterkunde en kunst zal men
slechts af en toe een allusie lezen, terwijl de godsdienstige factor nagenoeg beperkt
blijft tot de katholieke reformatie (bl. 65-67) en het jansenisme (bl. 77-78).
Herhaaldelijk in het boek geeft de auteur feiten over de Vlaamse toestanden, en ook
over de Waalse kwestie geeft hij een evenwichtige beoordeling. Een storende drukfout
is zowel in de titel van een hoofdstuk als in de tekst geslopen: in plaats van 1781
gaat het over 1789. Het boekje is in een concrete, directe, meeslepende stijl
geschreven, en verdient een ruime verspreiding.
M. Dierickx

Propyläen-Weltgeschichte. Eine Universalgeschichte, herausg. v. G. Mann
und A. Nitschke. V. Band: Islam. Die Entstehung Europas. - Im Propyläen
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Verlag, Berlin-Frankfurt-Wien, 1963, 723 pp., 96 pp. platen, 16
kleurenplaten, 8 facsimilé's, 4 gekleurde landkaarten, 17 tekeningen in
de tekst, geb. DM 68.Deze vijfde band van de Propyläen-Weltgeschichte behandelt de middeleeuwen tot
omstr. 1400. In zijn Inleiding betoogt Nitschke dat de middeleeuwers het moderne
onderscheid tussen staat en gemeenschap, tussen staat en Kerk niet kenden, en
releveert even - iets wat Arnold Toynbee zal doen monkelen - dat de twee nieuwe
krachten, de islam en de Westerse christenheid, ontstaan in streken die tot dan toe
weinig cultuur hadden voortgebracht, en waar de hete woestijn van Arabië of de
koel-vochtige noorderlanden een uitzonderlijke uitdaging aan de bewoners stelde.
Von Grunebaum centreert het lange hoofdstuk over de islam om Mohammed, maar
gaat tevens op de economische, ethische en culturele feiten dieper in, en schildert
aldus een rijk beeld van deze cultuur. De bekende specialist van Byzantium B. Rubin
beschijft dit rijk tot zijn ondergang in 1453, terwijl W. Philipp Oud-Rusland tot het
einde van de 16e eeuw behandelt. De inleider van deze band schrijft het hoofdstuk
over de vroege middeleeuwen tot omstr. 1100; hierbij aansluitend wijdt de grote
Belgische medievist Fr. L. Ganshof een lang hoofdstuk aan het hoogtepunt van de
middeleeuwen, de 12e en 13e eeuw, waarin hij de invloed van sterke persoonlijkheden
op de loop van de geschiedenis onderstreept, en de economische, sociale en politieke
feiten, zoals de opkomst van de steden, uitvoerig bespreekt; de Britse historicus A.R.
Myers ontwerpt een beeld van de 14e eeuw,
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waarin wij allerlei nieuwe elementen speuren, die met de opkomst van de nationale
staten samenhangen. Een bijzonder hoofdstuk tenslotte is dat van Arno Borst over
de religieuze bewegingen en cultuurstromingen in de hele middeleeuwen; over de
kloosterorden schrijft hij enkele onjuistheden, zoals b.v. dat de Kartuizers de
benedictijnse regel volgen, maar over de Franciscanen en de Dominicanen heeft hij
mooie bladzijden; opvallend is hoe hij voortdurend de leken op het voorplan plaatst.
Zoals de andere banden is ook deze band met vele witzwarte en kleurenplaten en
-kaarten verrijkt, terwijl de ook naar de kleur getrouwe reproducties van oude
documenten en perkamenten een eigen aspect aan het boek geven. Stambomen en
tijdtafels, en achteraan een Universalgeschichte in Stichworten en een uitvoerig
register verhogen aanmerkelijk de waarde van dit kostbare boek.
M. Dierickx

Renson, G., Bijdrage tot de studie der broederschappen van O.-L.-Vrouw
van Halle en de verering in andere landen. - De Brabantse Folklore,
Brussel, nr. 157, maart 1963, 64 pp.
In deze brochure beschrijft de Conservatoor van het Staatsdomein te Gaasbeek de
in 1344 opgerichte broederschap van Onze-Lieve-Vrouw in de beroemde
bedevaartplaats Halle, en de talrijke broederschappen die in de rest van België en in
Noord-Frankrijk ontstonden in de loop van de eeuwen. Het is een interessante bijdrage
tot de volksdevotie en de godsdienstige folklore.
M. Dierickx

Brouwer, J. De, Geschiedenis van Lede. - Heemkundige Kring, Lede,
1963, XXVII - 702 pp., 5 krtn, 10 grafieken, 192 platen.
De bekende Oostvlaamse lokaalhistoricus J. De Brouwer verrast ons opnieuw met
een gedegen dorpsgeschiedenis, ditmaal van Lede bij Aalst in Oost-Vlaanderen, een
gemeente die nu om en bij de 10.000 inwoners telt. Dank zij de milde financiële
steun van tal van personen en instituten is deze dorpsgeschiedenis uitgegroeid tot
een lijvig boek met talrijke platen, waaronder verscheidene volbladillustraties. In
een eerste deel behandelt de schrijver het dorpsleven in ruime zin, met bestuurlijke
organisatie, onderwijs, armen- en ziekenzorg, demografische en sociaal-economische
evolutie, telkens vóór en na de Franse revolutie. Een tweede deel handelt over het
parochieleven, waarbij niet alleen het leven van de parochie en van de pastoors ter
sprake komen, maar ook de verering van de ‘Nood Gods’ en het rijke
kunstpatrimonium van de kerk afzonderlijk beschreven worden. Een derde kort
deeltje tenslotte deelt een en ander mee over de folklore, het ontspanningsleven, de
naamgeving en de kinderrijmpjes. Hieraan worden dan acht bijlagen toegevoegd met
een overzicht van de bronnen, lijsten van schepenen en gemeenteraadsleden, tabellen
van munten, maten en gewichten, en tenslotte lijsten van de illustratie en een register
van de plaatsnamen en van de persoonsnamen. Zoals gewoonlijk heeft de auteur een

Streven. Jaargang 17

onnoemelijke massa gegevens over het verleden en het heden van Lede
samengestouwd. Voor elk zo pas opgesomd punt geeft hij telkens de toestand vóór
en na de Franse revolutie: persoonlijk zouden wij er de voorkeur aan hebben gegeven
eerst alle elementen vóór 1800, en daarna de periode erna te behandelen, wat een
grotere eenheid in het boek zou hebben gebracht. Het boek is dikwijls een leesboek,
maar dikwijls ook biedt het lange lijsten van alles en nog wat. Het is een echte mijn
van gegevens over een landelijk dorp in Oost-Vlaanderen, dat ook voor de algemene
geschiedenis belangrijk materiaal biedt. Wij begrijpen dat alle Ledenaren fier zijn
op een dergelijk royaal uitgegeven geschiedenis van hun geboortedorp.
M. Dierickx

Vries, S. de en Th. Luykx, Elseviers Historische Atlas (Belgische uitgave).
- Elsevier, Brussel-Amsterdam, 1963, 280 pp., 72 krtn., rijk geïll.
In het oktobernummer 1963 van Streven werd de Nederlandse uitgave van deze atlas
besproken. Eén punt moeten wij aanmerken: in de Belgische uitgave zijn de acht
bladzijden kaarten over de nationale geschiedenis gewijd aan België, en in de
Nederlandse uitgave aan Nederland. Dit onvergeeflijk ignoreren van de eenheid der
Lage Landen of Benelux verontschuldigen de uitgevers door de noodzaak om hele
delen van deze Atlas voor uitgaven in andere talen te reserveren, zodat er slechts
acht bladzijden voor de nationale geschiedenis in de onderscheiden landen overblijven.
Aangezien de tweede druk ter perse is, en waarschijnlijk de historiografie wegvalt,
zouden wij ten sterkste willen aandringen om het kaartenmateriaal over de nationale
geschiedenis de hele Nederlanden te laten bestrijken.
M. Dierickx
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Toneel
Cowasjee, Saros, Sean O'Casey. The Man Behind the Plays. - Oliver &
Boyd, Edinburgh/London, 1963, 266 pp., 30/-.
Met een weelde aan documenten, interviews en bekentenissen exploreert deze Indiase
auteur het werk van de Ierse rebel, die in de dramatiek stellig een der grote Europese
figuren van deze eeuw is geworden. S. concentreert zijn aandacht op de Ierse tijd
met de Abbey-Theatre-successen tot 1926 en gaat dan omstandig in op zijn
overtuiging, overigens door niet velen gedeeld, dat de jaren ballingschap in Engeland
helemaal geen verloren tijd zijn geweest. Daar vond O'Casey terzelfdertijd afstand
en preoccupatie ten opzichte van die thema's die hem materiaal en vorm hebben
opgeleverd: zijn filantropisch communisme, dat vrij bleef van officieel dogmatisme;
zijn antiklerikalisme, dat alleen te begrijpen is door een diepe religiositeit zonder
affiliatie. Door de nauwkeurige beschrijving en de gedetailleerde waardering is dit
boek een belangrijke bijdrage tot de O'Casey-literatuur.
C. Tindemans

Obraszow, Sergej, Theater in China. - Henschelverlag, Berlin (-Ost), 1963,
236 pp., DM. 18.50.
Gedurende een lange reis in de volksrepubliek China heeft de beroemde Russische
poppenspeler er in zijn westerse onkunde van het geheimzinnig-oosterse toneel vele
vragen gesteld, meer over het hoe en waarom dan over het wat. In een dialogerend
verhaal somt hij dan de geschiedenis, de stereotypie, de traditie, de geografische
variëteiten, de thematiek en symboliek op. Ook de partijtucht wordt trouw opgevolgd
met bespiegelingen die politiek en niet artistiek uitvallen. Boeiend fotomateriaal.
C. Tindemans

Pirandello, Luigi, Zes personages op zoek naar een auteur, 93 pp.; Brecht,
Bertolt, De goede mens van Sezuan, 157 pp.; Lind, Jakov, De opstanding,
46 pp.; Schierbeek, Bert, Een groot dood dier, 114 pp. - De Bezige Bij,
Amsterdam (voor België: Contact, Antwerpen), 1963, elk 45 F.
Keurige vertalingen van Max Nord, resp. G. Kouwenaar van Pirandello's en Brechts
topdrama's. Linds tv-spel over een duo Joodse onderduikers is geen document maar
een pijnlijk-grondig verhaal over twee mensen die, aanvankelijk ver van elkaar
verwijderd in godsdienst en levenservaring, naar elkaar toegroeien onder de constante
bedreiging met de dood. De sobere nuchterheid en de didactische directheid van dit
pretentieloze spel steken gunstig af tegen Schierbeeks willekeurige beeldassociaties
met ondoorgrondbare symboliek, ijl gelyriseer en levenloze situering.
C. Tindemans
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Thiess, Frank, Theater ohne Vorhang. Stücke für Kammertheater. Luchterhand Verlag, Neuwied, 1963, 161 pp., DM. 8.50.
Na vroeger in dezelfde reeks al een serie stukken zonder decor gepubliceerd te hebben,
brengt S. thans een aantal teksten voor kamertoneel. Experimenteel karakter in de
thans aangenomen zin bezitten ze niet maar ze zoeken het hoogst mogelijke rendement
in directe presentatie van de fabel en in heldere dialogering. Van de drie afdelingen
(‘Akademische Stücke’, ‘Satyrspiele’ en ‘Szenische Dialoge’) bezit de laatste een
licht-absurd bijsmaakje.
C. Tindemans

Varia
Loen, Dr. A.E., Het vóóronderstelde, Kentheoretische ontgrenzingen. Boekencentrum N.V., 's-Gravenhage, 1963, 87 pp., geb. f 8,90.
S. wil laten zien, dat ons kennen nooit een absolute grootheid is, maar leeft van
vooronderstellingen, die op hun beurt weer uitwijzen naar dè Vooronderstelde, naar
God, zoals deze zich aan ons in Jezus Christus openbaart. De Openbaring is het
vooronderstelde bij uitstek. Dit geldt voor het wijsgerig kennen en voor het kennen
der wetenschappen, zij het op verschillende wijzen. Hieraan worden enige speciale
hoofdstukjes gewijd. Het boek, dat deze belangrijke stelling verdedigt, is helaas wat
moeilijk geschreven en laat met de o.i. terecht voorgestane heteronomie de autonomie
der menselijke waarden te weinig tot haar recht komen.
J.H. Nota

Copleston, Frederick, S.J., A History of Philosophy, Vo. VII: Fichte to
Nietzsche. - Burnes and Oates Ltd., London, 1963, 496 pp., 42 sh.
Onverpoosd werkt Father Copleston door aan de voleinding van zijn Geschiedenis
der Filosofie. Na dit zevende deel over
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de Duitse filosofie volgt het slotdeel over het Franse en Duitse denken in dezelfde
19e eeuw. Tenslotte nog een supplementair deel over de wijsbegeerte van de
geschiedenis der wijsbegeerte. Het onderwerp van dit deel waarmee wij ons hier
bezighouden, is niet eenvoudig. Fichte, Schelling, Hegel, Kierkegaard, Marx,
Nietzsche, om de voornaamste denkers te noemen, zijn niet eenvoudig ‘even’ te
behandelen. Toch is S. ook hier weer uitstekend in zijn opzet geslaagd. Op zijn
bekende, prettig leesbare, heldere manier leidt hij in tot al deze filosofen. Niet altijd
wellicht dringt hij even diep door, maar wel is hij steeds deskundig en trachtend de
ander te verstaan, ook als hij zichzelf niet met hem eens verklaren kan. Een goede
bibliografie, ook van niet-Engelse werken, staat aan het einde. Een voortreffelijk
werk.
J.H. Nota

Huant, E., De zonde tegen het leven, vert. H. Mansvelt (Bibl. van
Moraalpsychologie en moraaltheologie). - Desclée de Brouwer, Brugge,
1963, 96 pp., geb. F. 90.
Door biologische interventie zoekt men wijzigingen te brengen in de allereerste stadia
der organische ontwikkeling van dier en mens. Thans zijn de experimenten met dieren
reeds zo ver gevorderd dat geheel nieuwe typen kunnen worden voortgebracht. De
risico's zijn evenwel zeer groot; men heeft geen vaste greep op de beslissende wending
van het experiment. Waar het gaat over de mens dient daarenboven te worden
opgemerkt dat het gaat over een persoon. In de eerste hoofdstukken schetst de auteur
de uitslagen en vooral de doeleinden van de experimentatoren der biologische
interventie. Hij waarschuwt uitdrukkelijk dat het niet opgaat in naam van de
wetenschap alles aan te durven. In het laatste hoofdstuk belicht hij de opvatting van
de Kerk in deze zaak door uittreksels uit de encycliek ‘Casti Connubii’ en de
belangrijkste teksten uit toespraken van Paus Pius XII. Dit helder en sereen geschreven
boekje verdient de aandacht van alwie belang stelt in de ontwikkeling van de mensheid
en de vooruitgang der biologische wetenschap.
R. D'hondt

Rhymes, Douglas, No New Morality. - Constable, London, 1964, 93 pp.,
12 sh. 6 d.
De anglicaanse kanunnik van het diocees Southwark levert hier een fel en fel bewogen
betoog voor de oude moraal. Dat is een moraal van de liefde, voornamelijk van de
naastenliefde. In zijn ijver vóór de geest van het evangelie tégen de letter neemt hij
Paulus en de Kerk ongenadig onder handen. Hierbij schiet hij tekort in gezonde
exegese; want behalve het onderscheid tussen sarx en pneuma, kent Paulus ook het
onderscheid tussen soma, psyche, nous en pneuma. Eveneens schiet hij tekort in een
billijke waardering voor wat de Kerk, in casu de Staatskerk, omtrent christelijke
zeden geleerd heeft. De kanunnik is erg boos en diep verontwaardigd, maar het
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resultaat ervan valt erg mee. Wanneer men de vele retorische vragen in dit boek
elimineert, blijft er weinig anders over dan traditionele leer, maar deze met alle
moeilijkheden die er aan verbonden zijn. Met zekere spanning ziet men uit naar
hetgeen hij te vertellen heeft omtrent echtscheiding. Hij spreekt zich hier echter niet
duidelijk over uit, en brengt wetenschappelijk bezien de gehele moraaltheologie geen
stap vooruit.
W. Peters

Beek, Dr. M.A., Israël. - Uitg. Het Wereldvenster, Baarn, en De Branding,
Antwerpen, 1962, 218 pp., f 14.90, 235 BF.
Uitgegeven in de serie ‘Land, Volk, Cultuur’, wil dit boek ‘de situatie beschrijven
waarin Israël na veertien jaren van onafhankelijkheid kwam te verkeren’. Schrijver
is Nederlands Hervormd bijbelexegeet, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.
Hij is er o.i. volledig in geslaagd de verschillende aspecten, problemen en
verwezenlijkingen van Israël met open objectiviteit te beschrijven. Vooral heeft hij
oog gehad voor de menselijke problemen die deze ongewone Staat op niet gewone
wijze tracht op te lossen: problemen van culturele en raciale integratie binnen de
zeer gediversifieerde geïmmigreerde joodse gemeenschap; problemen van
harmonische ontwikkeling in een vrij onherbergzame streek; problemen van
godsdienstige aard die merkwaardige verwikkelingen vertonen wegens het feit dat
een meestal niet geloofspraktizerende gemeenschap zo door het Jodendom beheerst
wordt dat het er staatsgodsdienst geworden is; problemen van christelijke en arabische
minderheidsgroepen, vooral netelig waar het de tien-procent-sterke arabische
minderheid betreft. Opvallend is de nog steeds zeer actuele benadering van het
arabisch probleem binnen en buiten de grenzen van Israël: zelden vindt men de
gegevens van dit wereldprobleem zo objectief, vol-
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ledig en constructief behandeld, met gelijke eerbied en begrip voor beide partijen.
R. Beeckmans

Spranger, E., De geboren opvoeder (Serie Mens en Medemens). - Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 1963, 83 pp., f 2,60.
In dit boekje heeft de auteur enkele gedachten over het wezen van de opvoeding
ontwikkeld, speciaal in verband met het onderwijs. In deze uiteenzetting valt de sterk
wijsgerige inslag op en het mensbeeld met de grote nadruk op de betekenis van het
zedelijke. Dat een werk van Spranger aandacht verdient, behoeft nauwelijks gezegd
te worden. De zeer persoonlijke bezieling van waaruit dit werkje geschreven werd,
maakt het tot een treffende uiting van de pedagogische liefde van de schrijver.
J. Kijm

Albeda, Dr. W. en Drs. W.K.N. Schmelzer, Bezitsvorming. Mens en
Medemens nr. 51. - Spectrum, Utrecht-Antwerpen, 1963, 147 pp., Fr. 4,20.
Een bijzonder nuttig werkje, omdat het een zo actueel vraagstuk als dat der
bezitsvorming van alle kanten belicht. Men vindt er de motieven vanuit protestants
zowel als katholiek perspectief voor bezitsvorming, gegevens over de feitelijk
bestaande verdeling van de eigendom, een systematische behandeling van de
verschillende vormen waarin bredere spreiding van het bezit kan nagestreefd worden,
de moeilijkheden waarop het streven naar bezitsspreiding stuit, een overzicht van
wat de overheid in de afgelopen jaren in dit opzicht gedaan heeft. Dit alles wordt op
heldere en prettig leesbare wijze uiteengezet, zodat ieder in kort bestek datgene vindt
dat hij nodig heeft om zich over de problematiek van de bezitsvorming een oordeel
te kunnen vormen. Slechts in één punt stellen de schrijvers teleur. Dr. Albeda noch
Drs. Schmelzer slagen erin aan te tonen dat de bezitsspreiding werkelijk een uitermate
belangrijke kwestie is. Hun argumenten voor de wenselijkheid van persoonlijk bezit
zullen niet afdoende zijn voor hen die aan het belang daarvan twijfelen. Deze
tekortkoming is waarschijnlijk het gevolg van het feit dat de schrijvers te zeer vanuit
levensbeschouwelijke achtergronden redeneren en te weinig vanuit de zich
ontwikkelende autonome eisen van het sociale. Daardoor komt niet uit, dat de
eigendomsorde altijd de oplossing is voor het sociale probleem, hoe alleen in de
samenleving reële economische vrijheid verzekerd kan worden, en valt er geen licht
op de onafhankelijkheid die de eigendom kan verzekeren tegenover de bureaucratie,
die zich met de vermeerdering van de collektieve voorzieningen onvermijdelijk moet
ontwikkelen.
H. Hoefnagels
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Baelen, V. Van, Het probleem van de ontwikkelingslanden (De Christen
in de tijd), 15). - Patmos, Antwerpen, 1964, 151 pp., geb. F. 70.
Deze keurig uitgegeven vulgariserende bewerking van een Leuvens proefschrift biedt
op bondige, maar evenwichtige wijze inzicht in het complexe morele vraagstuk dat
de onderontwikkeling van de ene helft van de wereld aan het geweten van de andere
helft stelt. Suggestief zijn de bijbelse en theologische beschouwingen, gewijd aan
de universele medeverantwoordelijkheid van alle mensen. De auteur is er zich wel
van bewust, dat een doelmatig antwoord al even gecompliceerd is als de
probleemstelling.
J. Kerkhofs

België, taalgebieden. - Belgique, régions linguistiques. - Belgien,
Sprachgebiete. - N.V. Van In & Co, Lier, 1964, Kaart 68 × 56 cm., F. 40.
Dit is een mooie grote kaart van België op schaal van 1/450.000 waarop de
Nederlandssprekende gemeenten in het zwart op een gele fond zijn afgedrukt, de
Franssprekende gemeenten op een donkerbruine fond en de Duitssprekende op een
groene fond. Het tweetalig gebied van de Brusselse agglomeratie krijgt gele en bruine
strepen, terwijl het Nederlandse taalgebied met beschermde Franstalige minderheid,
het Franse taalgebied met beschermde Nederlandstalige minderheid, het Frans
taalgebied met beschermde Duitstalige minderheid en het Duits taalgebied met
beschermde Franstalige minderheid op de aangeduide kleur stippels krijgen. De
namen van de meer dan 2600 Belgische gemeenten zijn goed leesbaar in het
Nederlandstalig en Duitstalige gebied, maar zijn moeilijker te lezen op de
donkerbruine fond van het Waalse gebied, en zijn, jammer, nagenoeg onleesbaar
wanneer op deze fond stippels van minderheden worden aangebracht. Zeker zal deze
kaart vele diensten bewijzen, en is zij, voor al wie over de huidige taalstrijd exact
ingelicht wil zijn, zo goed als onmisbaar.
M. Dierickx
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Pocket
Pictura-pockets
Assa, Janine, De vrouw in het oude Rome. - Pictura-boeken,
Utrecht-Antwerpen, 1963, 192 pp., geïll., f 2,25.
Men zou de indruk kunnen krijgen, dat de schrijfster het verschijnen van dit boekje
wil verantwoorden, wanneer zij constateert, dat het menselijk geslacht voor meer
dan de helft uit vrouwen bestaat. Maar ook zonder dit argument heeft deze studie
recht van bestaan. Boeiend en vaak zeer geestig beschrijft Janine Assa de rol en de
betekenis van de vrouw in de wereld van de romeinse keizers. Deze rol was niet
onbeduidend, want velerlei vrouwen, sluwe en edele, domme en intelligente figuren,
kregen kansen of schiepen ze om zich te laten gelden. Assa werpt in deze goed
gefundeerde studie een helder licht op een vrij onbekend gebied uit de klassieke
cultuurgeschiedenis.
C. de Groot

Schade van Westrum, L.C., Amsterdam per vigilante. - Pictura-boeken,
Utrecht - Amsterdam, 1963, 192 pp., geïll., f 2,25.
De sfeer van het oude Amsterdam, Amsterdam van het gaslicht, paardetram en
vigilante, leeft en herleeft in dit kostelijk boekje. De schrijver heeft ruim gebruik
gemaakt van de herinneringen, opgetekend door Justus van Maurik, Jan Ligthart,
Martin Kalff en anderen, waardoor men door de ogen van velen altijd weer diezelfde
onvolprezen, enige stad ziet. Voor iedere Amsterdammer is dit boekje een heerlijke
ontspanning; hij zal nog meer van zijn stad gaan houden (als dit mogelijk is!). Iedere
niet-Amsterdammer zal beter begrijpen dat men heimwee kan krijgen naar die stad
aan de Amstel en het IJ.
C. de Groot

Salamander-pockets
Cather, Willa, Alexanders brug. - Querido, Amsterdam, 1963).
(Salamander-pocket), 126 pp.
Deze vertaling uit het Amerikaans bevat het eenvoudig vertelde verhaal van een
bruggenbouwer, die op het toppunt van zijn loopbaan zijn jeugdleven en -liefde niet
vergeten kan. De kloof tussen volwassen succes en jeugdig leven, tussen echtgenote
en vroegste liefde laat zich niet overbruggen: Alexander bezwijkt mét zijn laatste
brug aan de te grote spanning. Het verhaal laat zich redelijk lezen, maar het is te
mooi geschreven om nog helemaal waar te zijn.
F. van Tartwijk
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James, M.R., Spookverhalen en meer spookverhalen. Vert. van Nini Brunt.
- Em. Querido, Amsterdam, 1963.
Als kind, 's avonds als het donker was en buiten de wind huilde, een spookverhaal
te horen vertellen: het was heerlijk en angstig tegelijk. En lag je daarna in bed, je
ogen hield je vast gesloten, je durfde niet kijken, bevreesd dat je een spook of een
ander zeer vreemd wezen zou ontwaren. Met immer klimmende belangstelling en
gespannen aandacht luisterde je naar deze geheimzinnige, huiveringswekkende
vertelsels; aan de waarheid ervan twijfelde je geen ogenblik. Nu lees je, volwassen
geworden, spookverhalen. Je gelooft er niet in; maar boeien doen deze wonderlijke
verzinsels je nog steeds. James heeft een aantal spookverhalen geschreven en het
zijn stuk voor stuk ‘geslaagde’ vertellingen. Je leest ze met gespannen aandacht,
geboeid, soms beklemd, ervan genietend. Het zijn ‘meesterstukjes van vertelkunst’
staat op de omslag afgedrukt; het is voor honderd procent waar.
Joh. Heesterbeek

Phoenix-pocket
Giedion-Welcher, C., Paul Klee.
- De ontwikkeling van de moderne kunst is ondenkbaar zonder de stimulerende
werking van het kunstenaarschap van Paul Klee. Verguisd door de Nazi's, die niets
begrepen van de geestelijke achtergrond van zijn werk, vindt dit nu een zeer grote
waardering. Daartoe heeft ongetwijfeld ook bijgedragen het mooie boek van
Giedion-Welcher over deze kunstenaar. De schrijfster kende Paul Klee persoonlijk
en zij heeft intens meegeleefd met de groei van de moderne kunst. Men kan dan ook
moeilijk een betere inleiding hebben op de kunst van deze vermaarde moderne
kunstenaar. Wij zijn zeer verheugd dat de uitgever dit boek opnam in zijn serie
Phoenix-pockets. Door vele illustraties en de belangrijke tekst is het een voorname
uitgave geworden.
C. de Groot
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Boeken ingezonden bij de redactie
Bespreking naar mogelijkheid
BAUMANN, R., Aux portes du Vatican II. - Mame, Paris, 1964, 272 pp., NF.
12.
Bilan du Monde 1964. - Casterman, Doornik, 1964, 548-944 pp., 2 dln.
BOTEW, Christo, Die Balkan singt sein wildes Lied. - Aufbau Verlag, Berlin,
1963, 225 pp., D.M. 10.80.
BONTINCK, F., La fondation de la mission des Capucins au royaume du
Congo décrite par Jean-François de Rome (1648). 6 - Nauwelaerts, Leuven,
1964.
BREITBACH, Joseph, Dossier Bruno. - Elsevier, Amsterdam, 1964, 280 pp.,
f 9.75.
CAMPS, O.F.M., Dr. P.H.J.M., In Christus verbonden met de godsdiensten
der wereld. - Dekker en van de Vegt, Utrecht, Nijmegen, 1964, 22 pp.
CHADWICK, Owen, The Reformation. - Penguin Books, London, 1964, 463
pp.
CHAUCHARD, P., Le respect de la vie. - Beauchesne, Paris, 1963, 208 pp.,
NF. 9.
CLERK, N.W., A grief observed. - Faber & Faber, London, 8 s. 6 d.
Collectanea Franciscana Neerlandica VIII 4. Dr. C. SMITS, O.F.M., Oud
Testamentische citaten in het Nieuwe Testament. Deel IV De brief aan de
Hebreeën. - L.C.G. Malmberg, Den Bosch, 1964, 742 pp.
DAWYDOW, A.S., Theorie des Atomkerns. - Deutscher Verlag der
Wissenschaften, Berlin, 1963, 597 pp., D.M. 56.
DERRY, T.K. en WILLIAMS, T.I., Triomftocht van de techniek. 2 dln. Elsevier, Amsterdam-Brussel, 1963, 724 pp., rijk geïll.
GARDET, Louis, De Islam. - J.J. Romen & Zn., Roermond, 1964, 375 pp.
GOETHEM, F. Van en S. SUY, Beknopt handboek van het volkenrecht. N.V. Standaard-Bh., Antwerpen, 1963, 297 pp., Fr. 320.
HENZE, A., Les Conciles. - Ed. Sequoia, Paris-Brussel, 1963, 312 pp., geïll.
HOUTMAN, W., Vlaamse en Waalse documenten over federalisme. - ‘Het
Pennoen’, Schepdaal, 1963, 278 pp., Fr. 150.
JUNG, C.G., Herinneringen, dromen, gedachten. - Van Loghum Slaterus,
Arnhem, 1963, 356 pp., f 14.90.
Klassieken uit de Nederl. Letterkunde. C.W. v.d. WATERING, De Wolf in
het Schaepsvel. - W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1963, 136 pp., f 5.40.
LAURAND, L., Un berger vint de la montagne. M. Champagnat. - Ed. M.
Médiatrice, Genval, 1963, 124 pp., ing. Fr. 50.
LAZZARINI, Andrea, Paus Paulus VI. - P. Brand, Hilversum, 1963, 107 pp.
LéON-DUFOUR, X., Les évangiles et l'histoire de Jésus. - Ed. du Seuil, Paris,
1963, 526 pp.
LUCIEN, M. de St. Joseph, L'impatience de Dieu. - Ed. du Cerf, Paris, 1963,
312 pp., NF. 13.50.
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MATTELé, M.A., Levensbron. - St. Norbertus-drukk., Tongerlo, 1963, 120
pp., Fr. 20.
NEILL, Stephen, A History of Christian Missions. - Penguin Books, London,
1964, 621 pp.
NEWMAN, John Henry, Zekerheid. - Paul Brand, Hilversum, 1963, 315 pp.
OAKLEY, Charles, Where we came in. - George Allen & Unwin, Ltd., London,
1964, 245 pp., 36 s.
POWELL, A., The Valley of Bones. - Heinemann, London, 1964, 243 pp., 18
s.
Salamander Serie. H.J. FRIEDERICY, De laatste generaal. - M. SCHMITZ,
Zonder pardon. - A. FOURNIER, Het grote avontuur. - A.M. de JONG,
Flierefluiters tussenkomst. - Em. Querido, Amsterdam, 1964.
SCHOLOCHOW, Michail, Neuland unterm Pflug. - Aufbau Verlag, Berlin,
442 pp., D.M. 2.85.
SCHURHAMMER, G., Franz Xaver. II: Asien 1541-1552, 1: Indien u
Indonesien 1541-1547. - Herder, Freiburg, 1963, XXX-852 pp.
SNOW, C.P., The two cultures: and A second Look. - Cambridge University
Press, 1964, 107 pp., 10 s. 6 d.
THOMAS, Prof. Dr. Klaus, Handbuch der Selbstmordverhütung. - F. Enke,
Stuttgart, 1964, 467 pp., D.M. 58.
TILLARD, J.M., L'Eucharistie, Pâque de l'Eglise. - Ed. du Cerf, Paris, 1964,
272 pp., NF. 13.50.
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VANSINA, Dirk, Essays: Pascal - Dostojewski. - De Zilverberk, Gooreind,
1964, 531 pp., Fr. 165.
VERDIER, Abel, Les amours italiennes de Lamartine, Graziella et Lena. La Colombe, Paris, 1963, 158 pp., 20 pl., NF. 15.
Voies africaines du socialisme. Journées africaines, Louvain, 1963. Bibiothèque
de l'Etoile, Leopoldstad, 1963, 176 pp.
WALTER, A.K., Electrostatische Generatoren. - Akademie Verlag, Berlin,
1963, 234 pp., D.M. 46.
Zwolse Drukken 42. Prof. Dr. G. STUIVELING, De wording van Perks Iris.
- W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1963, 74 pp., f 3.80.
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[1964, nummer 8]
Evolutionistisch wereldbeeld en vaststaande openbaring
M. Jeuken S.J.
ER is een nieuw wereldbeeld in wording en het is niet verwonderlijk dat dit reacties
oproept. In de stroom van deze reacties zien wij niet zelden begripsverwarringen
optreden, die vooral vertroebelend kunnen werken wanneer wijsgerige en
godsdienstige elementen in het spel komen. De volgende gedachten willen een
bijdrage zijn om dergelijke verwarringen te voorkomen.
De reacties die de opkomst van het nieuwe wereldbeeld begeleiden zijn
gelijksoortig aan die van enkele eeuwen geleden, toen Copernicus en Galilei eveneens
een nieuw wereldbeeld in het leven riepen. De toenmalige mensheid leefde in een
middeleeuws wereldbeeld, waarin God de centrale plaats innam, waarin de aarde in
het middelpunt van het heelal stond en waarin de mens de betrekkelijkheid van het
aardse tranendal beleefde in het bewustzijn van zijn uiteindelijke gerichtheid op God
en het hiernamaals. Copernicus wierp dit wereldbeeld omver door de zon in het
middelpunt van het heelal te plaatsen; renaissance en humanisme plaatsten de mens
centraal. De natuurwetenschap kwam in opgang, men kreeg oog voor de
wetmatigheden in de natuur. Met Kepler en Galilei werden de kwantitatieve
bewerkingen en de mechanica geboren. Alles was geordend en statisch. Het is
begrijpelijk dat deze ‘Copernicaanse revolutie’ verzet opriep, omdat men een
wereldbeeld waarin men is opgegroeid, niet zomaar prijsgeeft, temeer daar op de
argumenten van Copernicus en Galilei nog wel het een en ander viel aan te merken.
Maar zij hadden intuïtief iets gezien dat juist was, en dit nieuwe inzicht heeft op de
duur alle verzet gebroken.
Nu beleven wij weer een revolutie: de afbraak van het renaissance-wereldbeeld
en de vervanging hiervan door een evolutionistisch. De aarde of de zon staan niet
meer in het middelpunt, maar de gehele kosmos wordt de leefruimte van de mens.
De aarde is maar een nietige planeet in een van de vele zonnestelsels. Niet de
individuele mens staat in het centrum, maar de gemeenschap, en de statische inzichten
worden vervangen door dynamische en evolutionistische. Ook deze revolutie gaat
niet zonder verzet, vooral omdat overgeleverde wijsgerige en religieuze waarden
schijnen te worden aangetast. Daar komt bij dat de voorvechters van het nieuwe
wereldbeeld vaak emotioneel te werk gaan, als het ware bij gebrek aan deugdelijke
argumenten, om dan ook even
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emotioneel bestreden te worden, als het ware bij gebrek aan degelijke weerlegging.
De idee van de evolutie is geboren in de biologie, en wordt vanuit de biologie
geëxtrapoleerd naar andere gebieden, ook al is het een feit dat de argumentatie voor
de biologische evolutie lang niet duidelijk is. Vrijwel alle biologen geloven in evolutie,
maar de verantwoording hiervoor is bij een diepergaande beschouwing allerminst
evident; zo onduidelijk, dat men wel eens zou willen verlangen naar een andere
oplossing dan evolutie. Maar die is er niet. Er doet zich iets dergelijks voor als in de
tijd van Copernicus: het nieuwe wereldbeeld is in hoge mate intuïtief en loopt op de
argumentatie vooruit, want deze laat zich maar langzaam opbouwen. Het is niet
zonder reden, dat Julian Huxley in zijn boek Religion without Revelation op bijna
oratorische wijze dit geloof in de eenheid van de natuur en in de evolutie uitspreekt:
‘I personally believe in the uniformity of nature.... I believe also in the unity of
nature... I believe in unity by continuity... I believe in the unity of mind and matter
in the one ultimate world-substance, as two of its aspects’.
Zoals het wereldbeeld van Copernicus en Galilei zijn oorsprong vond in de
ontdekkingen van de toenmalige wetenschap en er door werd gestimuleerd, zo is het
ook in het nieuwe moderne wereldbeeld het geval. De biologie heeft hierin een
centrale plaats. Maar een wereldbeeld grijpt aan op de totale mens met zijn niet te
verzadigen zucht naar kennis, zijn strevingen, zijn verlangens; het grijpt aan op al
zijn levenssferen. Daarom zullen wijsgerige en religieuze waarden hun harmonische
plaats in dit wereldbeeld moeten vinden, en het is juist hier dat de vele moeilijkheden
gelegen zijn. Deze harmonie tussen alle levenssferen is niet zonder meer direct
gegeven. Ze moet worden veroverd, soms met veel inwendige strijd.
Het lijkt ons van fundamenteel belang voor deze harmonie, dat een juist inzicht
wordt verkregen omtrent de verschillende denkniveaus waarop ons menselijk denken
zich kan bewegen. De mens is in zijn denken zeer gecompliceerd, maar we zouden
in grote lijnen kunnen zeggen dat er voor de moderne mens drie hoofdniveaus zijn,
die in waardeschaal van boven naar beneden kunnen worden weergegeven als: het
denkniveau van de religie, het denkniveau van de wijsbegeerte, en, speciaal voor
deze tijd, het denkniveau van de exacte wetenschap. Hiertussen en hierbij kunnen
dan allerlei andere niveaus worden geplaatst, als het wiskundig denken, het technisch
denken, het denken in de geesteswetenschappen als geschiedenis, sociologie,
taalwetenschap, het esthetisch denken. Voor een goed begrip van het nieuwe wereld-
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beeld kunnen we volstaan met een uiteenzetting van de drie hoofdniveaus, omdat
het wereldbeeld geboren werd uit de positieve wetenschappen en het meest indringend
voor de persoonlijke levenshouding zijn invloed doet gelden op wijsgerig en religieus
niveau.
Ieder denkniveau wordt gekenmerkt door zijn eigen object, door zijn eigen
denkmethodiek en door zijn eigen aard en graad van zekerheid. Dit alles geeft aan
ieder denkniveau een eigen karakteristiek, die als zodanig niet geldt voor de andere
niveaus.
Zo zal men in de positieve wetenschappen vooral de verschijningsvorm der dingen
bestuderen, de fenomenen, zoals deze langs de weg der zintuigen of hun verlengde,
als microscopen en meetinstrumentaria, ons bereiken. De wetenschapsbeoefenaar
zoekt hieromtrent zoveel mogelijk informatie, door waarneming en experiment en
door herhaling hiervan, om zodoende vooral langs inductieve weg te komen tot het
formuleren van algemene determinaties in de natuur. Zo is de wet der zwaartekracht
geformuleerd kunnen worden uit de observatie van vallende lichamen; dat alle levende
wezens uit cellen zijn opgebouwd, weet men door de bestudering van een aantal
organismen. Uit de waarneming van een beperkte hoeveelheid gevallen trekt men
een algemene conclusie. De wetenschapsbeoefenaar intueert iets in de natuur en
poogt dit te verantwoorden. Het ligt in de aard van deze opgestelde algemene
wetmatigheden, al of niet wiskundig geformuleerd, dat ze steeds voor uitdieping en
correctie vatbaar zijn, naarmate men over meer waarnemingsgegevens kan beschikken
en naarmate de waarnemingsmethoden worden verfijnd. Deze correctie en herziening
komen dus niet van elders, maar moeten verkregen worden langs de weg van de
wetenschap zelf. Het is van belang dit goed in te zien. Wijsbegeerte en theologie
kunnen aan de wetenschap geen bepaalde wetenschappelijke stellingen voorschrijven.
De voortdurende uitdieping en correctie geven vanzelf hun terugslag op de aard en
graad van zekerheid die aan de opgestelde wetmatigheden eigen is. De
wetenschapsbeoefenaar dient daarom kritisch te zijn ingesteld om voor overijlde
conclusies gevrijwaard te zijn. Hij zal controles moeten inzetten en alle facetten van
zijn experimenten moeten verantwoorden. Hij zal de zekerheid en de onzekerheid
gelijkelijk in alle eerlijkheid naar voren moeten brengen, en zijn vermoedens als
vermoedens, zijn theorieën als theorieën, zijn hypothesen als hypothesen uiten. Maar
deze kritische instelling geldt niet voor hem alleen, ze geldt ook voor de wijsgeer en
de theoloog.
Het object van de wijsbegeerte is het zijn, niet de verschijningsvorm. Men stelt
hier de wezensvraag aan de dingen: wat is materie, wat is
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leven, wat is geest, wat is God? Als een bioloog op wetenschappelijk niveau het
leven moet definiëren, dan zal hij het beschrijven in zijn verschijnselen van groei,
vermenigvuldiging, beweging, assimilatie en dissimilatie. Maar hiermee is de
zijnsvraag over het leven nog niet beantwoord. De bioloog beschreef slechts de
levensverschijnselen. Een wijsgerige definitie van leven zal het leven in verband
moeten brengen met het zijn. Hetzelfde geldt voor een wetenschappelijke definitie
van materie, waarbij materie wordt opgedeeld in elementaire deeltjes of in verband
wordt gebracht met energie. Deze wetenschappelijke definities blijven in de
verschijningswereld en kunnen niet gelden als wijsgerige. Het uitgangspunt van de
wijsbegeerte is de fundamentele ervaring van het eigen zijn, of liever van de eigen
existentie, en van daaruit komt men tot de bestudering van het zijn zelf. Zo ziet men
vanuit de ervaring van de beperktheid van het eigen zijn de noodzaak in van het
bestaan van het Onbeperkte Zijn, van God. De wijsbegeerte steunt dus op
fundamentele zijnservaringen, niet op detailervaringen die meer het vertrekpunt van
de wetenschap vormen. In het antwoord dat de wijsgeer op de zijnsvragen geeft, zal
altijd zijn fundamentele zelfervaring meespelen. Hij is zelf en mede hierdoor kan hij
proberen in het zijn van het andere door te dringen. Hij ervaart zodoende een
connaturaliteit, hetgeen weer maakt dat zijn conclusies op het wijsgerig niveau niet
louter rationeel zijn. Dit waren zij trouwens ook niet op het wetenschappelijk denkplan
waar ook intuïtie aanwezig is, maar hier wordt de subject-object relatie meer in het
geopponeerde moment ervaren, terwijl op het wijsgerig niveau meer het
eenheidsmoment spreekt. De wijsgerige zekerheid is daarom geen puur rationele,
maar eerder een vitale zekerheid, een levenszekerheid die weer alle mogelijke
gradaties en variaties toelaat, samenhangend ook met de persoon van de wijsgeer.
In het religieuze denken tenslotte vinden wij in het algemeen het gevoel voor het
heilige, het sacrale, het gevoel van ontzag en van eerbied, dat wel iedere mens ervaart
als hij tegenover het hogere staat. Meer concreet en christelijk gezien overheerst hier
de luisterhouding. De mens luistert naar de zich openbarende God, welke openbaring
dan langs verstaanbare kanalen tot de mens moet komen: door de verkondiging van
Christus, door de optekening in de H. Schrift, door de prediking van een geïnspireerde
Kerk. Hiermee treedt de openbaring in de historische feitelijkheid en zij kan en moet
als zodanig dan ook als historisch gegeven onderzocht worden met de gehele
apparatuur van de historische wetenschap. In de theologie probeert men over deze
openbaring na te denken juist in haar heilsbetekenis. Theologie is echter zelf geen
opbaring, maar een poging deze openbaring nader uit te leggen
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en inzichtelijk te maken, wetend dat men het goddelijk mysterie niet kan ontsluiten.
Daarom, met de steun van de resultaten van het historisch onderzoek omtrent de
feitelijkheden van het openbaringsgegeven, zal toch de uiteindelijke zekerheid die
men in de religie bezit, afkomstig moeten zijn van de zich openbarende God zelf,
die niet bedriegen kan noch bedrogen kan worden. Men wordt door God getrokken,
maar de mens moet antwoorden. Wil echter de openbaring verstaanbaar zijn en wil
de mens kunnen luisteren, dan zal het goddelijk mededelen moeten aansluiten bij
het wereldbeeld waarin de mens leeft. Zo weerspiegelt Genesis I een Oosters
wereldbeeld zoals het was in de dagen toen dit hoofdstuk geschreven werd. De termen
van dit wereldbeeld vormen dan het voertuig van de openbaring, maar zij zijn niet
de heilsboodschap zelf. Voor een juist verstaan van de in historische documenten
vastgelegde heilsboodschap moet men oog hebben voor het historisch perspectief.
En hiervoor is studie vereist, op de eerste plaats door hen die gezonden zijn om te
prediken. Zo is dus het kenmerkende van dit denkniveau het goddelijk initiatief en
het menselijk antwoord in geloof en niet totaal doorschouwen. Dit vraagt deemoed.
Op deze wijze menen wij de hoofddenkniveaus van elkaar te kunnen onderscheiden.
Dit onderscheid betekent geen scheiding, maar wel betekent het dat ieder niveau
zich-zelf-rechtvaardigend en autonoom is. Dit wil zeggen, dat wetenschappelijke
conclusies moeten steunen op wetenschappelijke argumenten en niet op wijsgerige
of theologische. Hetzelfde geldt voor de wijsgerige en theologische conclusies: ze
moeten steunen op wijsgerige, resp. theologische argumenten. Een wetenschap die
conclusies zou toelaten op grond van theologische of wijsgerige beschouwingen,
verdient dan ook de naam van wetenschap niet. Dogmatische wetenschap in welke
vorm ook, is nooit gezond.
Dat de denkniveaus wel onderscheiden, maar niet gescheiden zijn, betekent
allereerst dat de conclusies op de onderscheiden niveaus niet met elkaar in tegenspraak
mogen komen. Een wijsbegeerte die het Godsbestaan ontkent komt in tegenspraak
met het denkniveau van de religie. Als er ergens conflicten optreden, vooral uit de
geschiedenis bekend als de conflicten tussen geloof en wetenschap, dan moet er op
een of op meerdere van de niveaus een fout zijn gemaakt. Correctie van deze fout meerdere malen is dit het corrigeren van een onjuiste probleemstelling - heft dan het
schijnconflict weer op. Het postuleren van aparte scheppingsdaden van God op
speciale momenten, b.v. om het ontstaan van het leven te verklaren, is terug te voeren
op een foutieve en primitieve voorstelling van Gods scheppende oorzakelijkheid, als
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zou deze op gelijke wijze begrepen moeten worden als de tweederangs oorzaken die
wij uit onze dagelijkse ervaring kennen.
Het niet-gescheiden zijn van de niveaus betekent nog iets meer: ze beïnvloeden
elkaar minstens impliciet. Iedere wetenschap werkt met onderliggende wijsgerige
princiepen. Als een wetenschapsbeoefenaar naar oorzaken zoekt, past hij in feite het
wijsgerig princiep van de oorzakelijkheid toe, ook al is hij zich dat niet bewust. Als
hij experimenten herhaalt, dan is dit in feite omdat hij onbewust gebruik maakt van
een fundamentele structuur in de stof, die herhaling mogelijk maakt. Deze
fundamentele structuur is zelf voorwerp van een wijsgerige bezinning. Zo zullen
theologen geopenbaarde waarheden wel eens uitdrukken in termen die aan een
wijsbegeerte zijn ontleend, zonder dat daarmee een wijsgerig stelsel wordt
gesanctioneerd. Dergelijke termen kunnen ook in kerkelijke uitspraken terecht komen.
Wanneer het concilie van Vienne de ziel als ‘forma corporis’ kenschetst, dan is dit
de uitdrukking van die tijd om de eenheid van de mens te accentueren tegenover een
extreem dualistische visie van Olivius. En iets dergelijks geldt voor de term
transsubstantiatie, voor de begrippen persoon en natuur. Al deze termen moeten
begrepen worden in hun historisch perspectief. We moeten hierbij goed voor ogen
houden, dat theologie geen openbaring is, maar een bepaalde verwoording ervan,
die noodzakelijkerwijze het stempel zal dragen van het wereldbeeld waarin men ten
tijde van de verwoording leefde. Daarom is het ook begrijpelijk, dat met de kentering
van een wereldbeeld bepaalde formuleringen ons niet meer aanspreken. Daarmee
staat of valt de openbaring zelf niet, slechts de formulering waarin ze werd vervat,
vraagt om een vernieuwing, om een verwoording die voor ons verstaanbaar is. Dat
is ook de betekenis van de uitspraak van Paus Joannes XXIII in de openingsrede van
de eerste zitting van het thans lopende concilie: ‘Want men moet onderscheid maken
tussen het erfgoed zelf van het geloof, ofwel de waarheden die in onze heilige leer
liggen vervat, en de wijze waarop deze waarheden worden geformuleerd, natuurlijk
in dezelfde zin en met dezelfde betekenis. Aan deze wijze van formuleren moet men
grote waarde hechten en ze met het nodige geduld uitwerken’ (vertaling Ecclesia
Docens). Het is toch immers vanzelfsprekend dat de openbaring steeds tot ons komt,
gekleed in de vormen van een bepaald wereldbeeld, maar het is ook duidelijk dat
diezelfde openbaring niet aan een bepaald wereldbeeld is gebonden.
Er is echter tussen de denkniveaus niet alleen een impliciete onderlinge
beïnvloeding, we menen ook een expliciete beïnvloeding te kunnen aanwijzen. En
deze lijkt wel zeer merkwaardig: nl. van onder naar
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boven eerder dan van boven naar beneden. Anders gezegd: de beïnvloeding gaat
eerder uit van de wetenschap naar de wijsbegeerte en de theologie dan omgekeerd.
Men komt nog wel eens de opvatting tegen, dat de theologie als een soort koningin
der wetenschappen bepaalde conclusies van boven af kan dicteren aan andere
denkniveaus. Deze opvatting is verouderd, ieder denkniveau is in de
onderscheidenheid juist autonoom, en, zoals reeds is gezegd, wetenschappelijke
conclusies moeten steunen op wetenschappelijke argumenten, niet op theologische.
De geschiedenis leert ons op ondubbelzinnige wijze, hoe misleidend een opvatting
is, dat de theologie alles-regerend zou zijn. Hier ligt een bron van veel conflicten
tussen geloof en wetenschap. Want de wetenschap gaat haar eigen gang en trekt zich
in feite niets aan van theologische bepalingen. En dit niet alleen: de vorderingen der
wetenschap hebben conclusies die theologen op wetenschappelijk terrein meenden
te moeten trekken vanuit theologische princiepen, voortdurend gelogenstraft. De
kwestie Galilei, bepaalde bijbelteksten die in een letterlijke interpretatie onhoudbaar
bleken omdat zij met de wetenschappelijke resultaten in botsing kwamen, zijn hier
voorbeelden van. Omdat een wereldbeeld feitelijk door de vorderingen van de
wetenschap wordt bepaald, kwamen vanuit de wetenschap de nodige correcties op
theologische interpretaties. De theologen die zich buiten hun niveau hadden gewaagd,
werden gedwongen zich op hun eigen niveau terug te trekken en te zoeken naar
theologische argumentaties. Zo kwamen zij tot het inzicht van de literaire genres in
de bijbel, en b.v. van de ware openbaringsinhoud van de eerste hoofdstukken van
Genesis en van andere bijbelboeken. We zouden zelfs als algemene regel kunnen
opstellen, dat overal waar theologen menen als verklaring voor de
openbaringsgegevens conclusies te moeten trekken die in feite terrein van de
wetenschap zijn, zij als theologen buiten hun boekje gaan en de ware
openbaringsinhoud miskennen. En als dan de wetenschap langs haar weg meent de
conclusie anders te moeten stellen, dan is dit voor de theologen een wenk zich te
gaan bezinnen op de ware openbaringsinhoud. Iets dergelijks doet zich nu voor in
de kwestie van de monogenese, die vele theologen menen te moeten aannemen als
verklaring voor de algemene zondigheid, die als ‘erfzonde’ wordt aangeduid. Men
vindt dit ook in het concilie van Trente, waar een dergelijke verklaring paste in het
toenmalige wereldbeeld. De wetenschap evenwel vertoont nu een tendens, die zich
afkeert van de strikt eenhoofdige afstamming van het mensdom; zij neigt naar een
begin-als-groep. Dit is een sein voor de theologen om zich af te vragen of het
monogenisme wel zo noodzakelijk is om de algemene zondigheid te verklaren, en
om te zoeken naar een
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bezinning die op theologisch niveau ligt. Ze doen het dan ook.
Zo zijn er ook expliciete invloeden van de wetenschap uitgegaan naar het wijsgerig
denken, dat in harmonie met de dynamiek van de evolutie, ook meer dynamisch is
geworden en b.v. oog heeft gekregen voor het inzicht, dat leven en geest moeten
worden opgevat als zijnsontplooiingen, als een openvouwen van het zijn in de rijkere
existentie van leven en geest, die dus reeds impliciet in de materie moeten zijn vervat.
Maar het blijft waar: in de onderscheidenheid der niveaus moeten de argumentaties
liggen op het eigen niveau, in de niet-gescheidenheid worden van het ene niveau
naar het andere wenken gegeven en is er onderlinge beïnvloeding. Wanneer zo de
relatie tussen de denkniveaus wordt gezien, is er geen reden om bezorgd te zijn, dat
de kentering van het wereldbeeld de openbaring zal aantasten, ook al zal de concrete
uitwerking van vele punten op de verschillende denkniveaus een moeizaam denkwerk
blijken. En tenslotte, het blijft altijd Gods Geest die de Kerk leidt.
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Europese veiligheid
Rapacki-plan en niet-aanvalspakt
Paul Ruys S.J.
HET kernstopverdrag van 5 augustus 1963 werd door zijn promotoren gehuldigd als
een eerste stap op de weg naar de algemene ontwapening. Men kan er een versoepeling
in zien van de Westerse diplomatie t.o.v. het Oost-Europees Communistisch Blok
en een eerste resultaat van een nieuwe ‘bewegingspolitiek’ die met de afwikkeling
van de Cuba-crisis van oktober 1962 ingeluid werd1).
Bij deze gelegenheid werden de dossiers van vroegere voorstellen opnieuw naar
boven gehaald, afgestoft en in een nieuw kleedje gestoken om ze aan de veranderde
omstandigheden aan te passen. Deze voorstellen droegen vooral het stempel van
Moskou en Warschau en hadden betrekking op de veiligheid in Centraal Europa.
Dat het initiatief uit het Oosten kwam, is niet te verwonderen: de leiders van het
Kremlin bevinden zich in een gunstiger onderhandelingspositie dan de Westerse
mogendheden. Zij vragen de juridische bekrachtiging van de feitelijke toestand die
uit de Tweede Wereldoorlog ontstaan is. Gesterkt door het besef dat het adagium
melior est conditio possidentis hun zaak dient, streven zij naar een min of meer
verregaande afbraak van het defensie-apparaat aan de grens tussen de twee
machtssferen.
Hun meest concrete vorm vonden deze voorstellen in het Russische aanbod van
een niet-aanvalspact tussen de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie en de
Organisatie van het Warschaupact en in het Poolse ontwerp van een ‘kernvrije’ of
‘kern-bevroren’ zone in Centraal Europa.

Oost-Europese voorstellen
Om de Europese veiligheid volgens hun inzichten te waarborgen trachten de
Sowjet-leiders al geruime tijd een rechtsband te smeden tussen de N.A.V.O. en hun
eigen defensie-apparaat. Deze pogingen gaan van de Russische suggestie om de
Sowjetunie lid te laten worden van de N.A.V.O. (Russische nota van 31 maart 1954,
door de Westersen van de hand gewezen op 7 mei 1954) tot het rondschrijven van
Premier Chroesjtsjow op 31 december 1963, waarin o.m. alle Staten verzocht worden
de plechtige verbintenis aan te gaan ‘geen gebruik te maken van wapengeweld om
de bestaande Staatsgrenzen te wijzigen’.

1) Cfr. Streven, Jrg. 17 dl. I (oktober 1963), pp. 31-38.
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De formule die blijkbaar de voorkeur van de Sowjetregering geniet, is een
niet-aanvalspact tussen de N.A.V.O.-landen en de landen van het Warschaupact. Zij
werd voor het eerst duidelijk uiteengezet in een memorandum dat op 5 mei 1958 aan
de Westerse leiders werd overgemaakt met het oog op het samenstellen van de agenda
voor een eventuele topconferentie. De Sowjetregering liet daarin blijken dat zij een
niet-aanvalspact als een belangrijke stap beschouwt op de weg naar een globaal
Europees veiligheidssysteem en naar het herstel van het wederzijdse vertrouwen en
de samenwerking tussen de Staten.
Naar de vorm zou zulk een pact gesloten kunnen worden op grond van een
multilateraal verdrag tussen alle Staten die de Atlantische Alliantie en de
Warschau-alliantie vormen. Ook andere mogelijkheden werden opengelaten: een
multilateraal pact tussen sommige landen van de twee groepen, of een vlechtwerk
van bilaterale overeenkomsten tussen afzonderlijke landen van de twee groepen. Het
verdrag zou de volgende bepalingen moeten bevatten: de verzaking aan het gebruik
van of de bedreiging met geweld; de verplichting, alle betwiste zaken uitsluitend met
vredelievende middelen te regelen; gemeenschappelijke consultatie voor het naleven
van de aangegane verbintenissen. Het verdrag zou openstaan voor alle belangstellende
Staten.
Bij de kernstop-onderhandelingen van juli 1963 werd dit voorstel door de Russen
nogmaals ter tafel gelegd. In het slotcommuniqué bij de parafering van de tekst op
25 juli werd er uitdrukkelijk gewag van gemaakt: ‘De hoofden van de drie
afvaardigingen hebben het Sowjet-voorstel met betrekking tot een niet-aanvalspact
tussen de deelnemers aan de N.A.V.O. en die aan het Warschaupact besproken’. Het
paraferen van het verdrag zelf schijnt enkele dagen vertraging te hebben geleden
omdat de partijen het niet eens waren over de redactie van dit communiqué. De
Russen hadden graag gezien dat er melding werd gemaakt niet van de deelnemers
aan deze allianties, maar van de Staten, leden van deze verbondsorganisaties. De
Amerikanen en Britten waren echter niet bereid, het staatskarakter van de Duitse
Democratische Republiek, lid van het Warschaupact, zelfs maar impliciet te erkennen.
De Russen moesten daarom genoegen nemen met de term deelnemers, die zowel op
Staten als op andere politieke lichamen kon slaan.
Ondervraagd over deze passus in het slotcommuniqué van Moskou, gaf
Staatssecretaris Dean Rusk te verstaan dat het voorstel van een niet-aanvalspact aan
de N.A.V.O.-Raad moest worden voorgelegd: ‘Men moet dan de omstandigheden,
bepalingen, voorwaarden en voorafgaande vereisten vastleggen waaronder een
zogenaamd niet-aanvalspact respectievelijk de belangen van het Westen en die van
de andere
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zijde kan dienen’. Over de eensgezindheid in N.A.V.O.-rangen liet generaal de Gaulle
geen illusies bestaan toen hij in zijn persconferentie van 29 juli 1963 verklaarde: ‘La
France n'attaquera jamais la première. Du même coup notre éventuelle participation
à un pacte de non-agression n'a plus aucune espèce d'objet’. Dat was dat! En toch
schijnt een deel van de Westerse opinie gewonnen te zijn voor een dergelijk
niet-aanvalspact.
Terwijl de Sowjet-Regering aandrong op het sluiten van een niet-aanvalspact,
beijverde de Poolse Regering zich, als het ware in een modeltoepassing van het
beginsel der ‘socialistische arbeidsverdeling’, om de idee van een kernvrije zone in
Centraal Europa ingang te doen vinden. Dit plan werd door Adam Rapacki, de Poolse
minister van buitenlandse zaken, voor het eerst geformuleerd op 2 oktober 1957 in
een toespraak voor de Algemene Vergadering van de U.N.O. In de loop van de jaren
werd het herhaaldelijk gewijzigd, maar de wezenlijke inhoud ervan bleef dezelfde.
De jongste versie, die vooral aandringt op het ‘bevriezen’ van de kernwapens in
Centraal Europa, dateert van begin maart 1964 en staat nu bekend als het
Gomoelka-plan. Het volledigst en het duidelijkst werd het Poolse voorstel uitgewerkt
in een memorandum dat op 28 maart 1962 voorgedragen werd op de
Achttienlanden-Ontwapeningsconferentie van Genève. Maar voor wij de voornaamste
punten van dit stuk in herinnering brengen, willen we hier een passus citeren uit de
Rapacki-rede van 1957, die kan beschouwd worden als een memorie van toelichting
bij de verdere geschiedenis van het plan. Tegenover de U.N.O.-afgevaardigden
verklaarde Minister Rapacki:
‘De ontwikkeling van de eenmaking van Duitsland als een vredelievende,
democratische Staat kan alleen gebeuren in een sfeer van ontspanning in
de internationale verhoudingen, van ontwapening, van een toenemend
veiligheidsgevoel bij Duitslands buurstaten, en door een toenadering en
verstandhouding tussen de twee Duitse Staten. Zij kan niet gedijen in een
sfeer van spanning, van “revanchistische” bewapeningseisen en zeker niet
in de geest van bepaalde verklaringen die praktisch de opslorping van de
Duitse Democratische Republiek door de Duitse Bondsrepubliek en de
N.A.V.O. voorstaan. De bestaande spanningen worden verergerd door de
revisionistische eisen met betrekking tot onze Westergrens. Deze grens is
definitief, onschendbaar en niet vatbaar voor onderhandelingen. Ieder
staatsman met werkelijkheidszin is daar beslist van overtuigd. De
diplomaten van de landen die vriendschappelijke betrekkingen met Polen
willen onderhouden, doen er goed aan, uit deze verklaring de passende
conclusies te trekken’.
In de versie van 28 maart 1962 bevat het Rapacki-plan de volgende
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punten. Uitgaande van de noodzaak de Europese veiligheid te waarborgen, een
ontspanning te bewerken en het wederzijds vertrouwen te bevorderen, wordt
voorgesteld alle kernwapens te verwijderen en de strijdkrachten en klassieke
bewapening te verminderen in een gebied dat in beginsel de Poolse Volksrepubliek,
de Socialistische Republiek van Tsjechoslowakije, de Duitse Democratische Republiek
en de Duitse Bondsrepubliek zou omvatten. Het plan zou in verschillende etappes
verlopen. Eerst zouden alle kernwapens en alle raketten ‘bevroren’ worden en er
zouden geen nieuwe basissen aangelegd mogen worden. Vervolgens zouden de
kernwapens en de raketten uit de zone moeten worden verwijderd en zouden de
strijdkrachten en de klassieke bewapening moeten worden uitgedund. Er zouden
controlemaatregelen getroffen worden en daartoe werd een speciaal orgaan voorzien.
De mogendheden die in het bezit van kernwapens blijven, moeten bijdragen tot het
waarborgen van de status van de kernvrije zone. M.a.w. wilde het Rapacki-plan in
het omschreven gebied eerst het uti possidetis bewerken en daarna de status quo
herstellen van vóór de invoer van kernwapens in Duitsland (1957) en zelfs van vóór
de machtsontplooiing van de N.A.V.O. en het Warschaupact met medewerking van
Duitse divisies (1955).
Om de ware toedracht van deze voorstellen, zowel voor een niet-aanvalspact tussen
de N.A.V.O.- en Warschaupact-organisaties als voor een kernvrije zone in Centraal
Europa duidelijk te maken, stellen we hier achtereenvolgens voor: 1) een analyse
van de politieke en juridische toestand in Duitsland; 2) een kort historisch overzicht
van vroegere niet-aanvalspacten; 3) een schets van de militaire macht die door beide
kampen langs het IJzeren Gordijn ontplooid is met de strategische taak die haar
opgedragen is; 4) een waardering van het veiligheidsbestel.

Conflicten rond Duitsland
Na de capitulatie van de Duitse strijdkrachten op 8 mei 1945 werd de uitoefening
van de soevereiniteitsrechten van de Duitse Staat volledig in handen genomen door
de vier bezettende mogendheden: de Sowjetunie, het Verenigd Koninkrijk, de
Verenigde Staten en Frankrijk. Verovering en bezetting zouden de overwinnaars
geen titel tot gebiedsaanwerving in Duitsland geven. Verandering in de territoriale
status van Duitsland kon alleen door een vredesverdrag bewerkt worden; tot zo lang
zouden de grenzen van 31 december 1937 van kracht blijven. Maar nog vóór de
bijeenkomst van Potsdam (17 juli-2 augustus
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1945) had de Sowjetunie het beheer over een deel van Oost-Pruisen en over de
gebieden ten Oosten van de lijn Swinemünde, Oder en Wester-Neisse aan de Poolse
overheid overgedragen. De Polen gedroegen zich niet alleen als een vijfde bezettende
mogendheid, maar ook als een ware soeverein. Hun heerschappij over deze Duitse
gebieden begon met de uitdrijving van miljoenen Duitsers. In Potsdam dachten
Truman en Attlee niet anders te kunnen doen dan met dit fait accompli rekening te
houden en, verder, samen met Stalin te verklaren dat ‘de definitieve afbakening van
de Westergrens van Polen moest wachten op de vredesregeling’. Op deze
vredesregeling wachten we echter nog altijd. Intussen is Duitsland het voornaamste
voorwerp van betwisting geworden tussen de overwinnaars van de Tweede
Wereldoorlog. Niets brengt de internationale veiligheid zo in gevaar als de toestand
van Duitsland zoals die zich met verloop van tijd heeft ontwikkeld.
Eerst werd aan het Viermogendheden-statuut van Berlijn een einde gemaakt toen
de Russen de Geallieerde Controleraad (20 maart 1948) en de Stadskommandantur
(16 juni 1948) verlieten. Berlijn hield op, het symbool en de waarborg van de Duitse
hereniging te zijn. Met medewerking van de respectievelijke bezetters werden op
Duitse bodem twee Staatsapparaten opgericht, de Duitse Bondsrepubliek (24 mei
1949) en de Duitse Democratische Republiek (30 mei 1949). Eenzijdig werd een
einde gemaakt aan de oorlogstoestand met Duitsland, eerst door de Westerse
geallieerden met de Bondsrepubliek (Akkoorden van Parijs, 23 oktober 1954) en
later door de Sowjetunie met de D.D.R. (26 januari 1955). Ieder van de Duitse
deelstaten werd opgenomen in tegen elkaar gerichte allianties: op 5 mei 1955 wordt
de Bondsrepubliek lid van de N.A.V.O. en op 27 januari 1956 mag het regime van
Pankow tot de organisatie van het Warschaupact toetreden. De twee deelstaten kregen
aldus medezeggenschap in de politiek van deze antagonistische allianties. Verre van
de tegenstellingen te verzachten, dragen deze maatregelen ertoe bij om het politieke
conflict toe te spitsen en om een collectieve oplossing van het Duitse probleem in
de toekomst nog moeilijker te maken.
Aan de fictie van het bijzonder statuut van bezetting in Pommeren, in een deel
van Brandenburg en in Silezië ten Oosten van de Oder-Neisse-linie maakte de Poolse
overheid een einde door deze gebieden onder het beheer van het ministerie van
binnenlandse zaken te brengen (11 januari 1949). Een Pools-Oostduits verdrag (6
juli 1950) erkent de Oder-Neisse-demarcatielijn als staatsgrens tussen Polen en
Oost-Duitsland, maar de regering van Bonn ontzegt de autoriteiten van Pan-
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kow ieder recht om de Duitse Staat te binden en verklaart deze afspraak van nul en
gener waarde.
Samen met de overgrote meerderheid van de internationale Statengemeenschap
weigert de regering van de Bondsrepubliek het staatskarakter van de D.D.R. te
erkennen, zij onderhoudt er geen diplomatieke betrekkingen mee en is niet bereid
haar betrekkingen met Oost-Duitsland door het internationaal recht te laten beheersen.
Verder weigert de Bondsrepubliek vooralsnog de nieuwe Poolse Staat te erkennen
en diplomatieke betrekkingen met hem te onderhouden. Deze houding van
niet-erkenning is de juridische vertolking van het politieke feit van vijandelijkheid
of ten minste van de weigering de bestaande toestand als rechtsgeldend te beschouwen.
Fundamenteel betekent deze niet-erkenning het zich voorbehouden van het recht het
bestaande fait accompli ongedaan te maken door het herstel van de vroegere
rechtstoestand. Wel echter heeft de Bondsrepubliek herhaaldelijk plechtig verklaard
dat zij nooit geweld zal aanwenden om deze feitelijke toestand te veranderen. Zij
bevestigt daarenboven dat de bevoegdheid en verantwoordelijkheid voor de hereniging
van Duitsland, voor het statuut van Berlijn en meteen voor de definitieve
vredesregeling in Duitsland, bij de Vier Grote Mogendheden liggen (Akkoorden van
Parijs, 23 oktober 1954).
Deze hele ontwikkeling verliep bovendien in een klimaat van spanning gekenmerkt
door propaganda, spionage, en vooral door de exodus van miljoenen Oost-Duitsers
naar het Westen. Tot een politiek vergelijk in de vorm van een verdrag schijnt er op
dit ogenblik nog geen sprake te kunnen zijn, omdat het Westen als
onderhandelingsbasis wil nemen de Duitse Staat zoals hij op 31 december 1937
bestond en het Oosten daarentegen alleen wil uitgaan van de bestaande toestand die
het juridisch bekrachtigd wil zien. Tot zulk een bekrachtiging kan, bij gebrek aan
een algemeen vredesverdrag, zowel een niet-aanvalspact als een overeenkomst
betreffende een kernvrije zone bijdragen. Beide voorstellen houden immers in dat
zowel de Poolse Staat en de D.D.R., als de Bondsrepubliek elkaar erkennen als
volwaardige internationale rechtspersonen en verdragspartners, als Staten waarvan
het grondgebied onschendbaar is binnen de nu in feite bestaande grenzen. Op die
manier zouden de Oostblokstaten bereiken wat hun uitdrukkelijk wordt ontzegd door
de weigering van een vredesverdrag dat soortgelijke bepalingen zou inhouden. Aldus
zitten beide kampen vast in een onverkwikkelijke kringloop: nergens ter wereld
bestaat er zulk een behoefte aan maatregelen die de internationale veiligheid
waarborgen als in Centraal Europa; maar nergens ook is het zo moeilijk beide kam-
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pen te bewegen tot het treffen van gemeenschappelijke juridische maatregelen zonder
vooraf datgene toe te geven wat de inzet vormt van de betwisting.
De kern van het Duitse vraagstuk is in wezen een kwestie van grensafbakening
en gebiedsbepaling. Tussen de twee wereldoorlogen zijn er verschillende precedenten
geweest van zulke betwistingen, welke men probeerde op te lossen door middel van
niet-aanvalspacten. Deze precedenten werpen een licht op de ware draagwijdte van
de huidige Russische voorstellen terzake Duitsland.

De praktijk der niet-aanvalspacten
De praktijk der niet-aanvalspacten heeft haar gulden tijdperk gehad tussen de twee
Wereldoorlogen. Naast het algemeen stelsel dat door het Volkenbondspact werd
ingeluid, hebben talrijke Staten een waarborg voor hun veiligheid gezocht in het
aangaan van in verdragen vastgelegde niet-aanvalsverbintenissen. Deze praktijk werd
gekenmerkt door de volgende feiten: 1) dat één of meer partijen geen lid van de
Volkenbond waren op het ogenblik dat zij dergelijke akten ondertekenden; 2) dat
het Staten betrof die verwikkeld waren in territoriale conflicten; 3) dat de besprekingen
die tot zulke akkoorden leidden, gepaard gingen of parallel liepen met
ontwapeningsvoorstellen; 4) dat zij door vele waarnemers beschouwd werden als
een blijk van wantrouwen tegenover het systeem van de Volkenbond, en door hun
centrifugale beweging het algemeen en centraal systeem verzwakten.
Bij de eerste diplomatieke bemoeiingen met het oog op het sluiten van
niet-aanvalspacten waren steeds óf de Sowjetunie óf Duitsland betrokken: deze twee
Staten hadden het meest geleden onder de vredesregeling van Versailles en werden
buiten de veiligheidsorganisatie van Genève gehouden. Reeds in 1922 had de
Sowjetunie te Moskou een ontwapeningsconferentie belegd waarop alle nieuwe
buurstaten waren uitgenodigd: Polen, Finland, Estland, Letland en Litauen. Bovenaan
de agenda der besprekingen stond het sluiten van een niet-aanvalsovereenkomst die
gekoppeld was aan een ontwapeningsverbintenis. De onderhandelingen mislukten
omdat de gesprekspartners van de Russen wel bereid waren een veiligheidsafspraak
te tekenen, maar zich niet tot ontwapening wilden laten verplichten. Tien jaar later
liet de Sowjetunie de ontwapeningseis vallen en, tussen januari en mei 1932, sloot
zij niet-aanvalspacten met Finland, Polen, Letland en Estland. Twee jaar later (18
september 1934) werd de Sowjetunie in de Volkenbond toegelaten. Duitsland was
reeds eerder toegetreden, op 8 september 1926. Maar
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voordien had het reeds een veiligheidsovereenkomst gesloten met zijn Westerburen:
het Rijnpact, dat behoorde tot het geheel der akten die onder de Verdragen van
Locarno bekend staan (16 oktober 1925).
Het belangrijkste voorwerp van deze niet-aanvalspacten was steeds de hernieuwde
bevestiging van de bestaande grenzen zoals die na het einde van de Eerste
Wereldoorlog getrokken waren. Alle Staten die in deze periode dergelijke akkoorden
sloten met de Sowjetunie, waren ontstaan uit delen van het oude Tsarenrijk. Ook het
Rijnpact bevatte een erkenning van de grenswijzigingen in het Westen, die door het
Verdrag van Versailles bepaald waren. Fundamenteel hielden deze verdragen dus in
dat de betrokken Staten wederzijdse beloften gaven betreffende de onschendbaarheid
van hun grondgebied en dat Duitsland en Rusland alle vorderingen lieten varen op
gebiedsdelen die voor de oorlog tot hun Staatsterritoir hadden behoord. Territoriale
eisen mochten niet langer een aanleiding of een oorzaak van oorlog worden. Aan
‘revisionistische’ strevingen werd een einde gemaakt.
Aanvankelijk wilden de Russen elk niet-aanvalspact verbinden aan een
ontwapening. Daarmee streefden zij ongetwijfeld hun eigen belangen na. Werd een
procentuele vermindering van strijdkrachten en bewapening door hen en hun buren
aanvaard, dan bleven zij toch numeriek de sterksten tegenover de groep van
splinterstaten aan hun Westergrens. Zij konden daarbij hopen dat het nooit tot een
gezamenlijk optreden van al die Staten zou komen in geval van agressie tegen één
onder hen. Sowjet-Rusland was overigens geen lid van de Volkenbond en was ook
niet ontwapend geworden aan het einde van de oorlog. Het was voor de Russen
bovendien een vrij onschadelijke propagandatruc, op ontwapening aan te dringen.
Heel anders lag dit voor Duitsland: het Verdrag van Versailles had het land in feite
ontwapend en verder voelden de geallieerde mogendheden zich sterk genoeg om de
ontwapeningsmaatregelen die eventueel in de schoot van de Volkenbond beslist
zouden worden, ook verder op Duitsland te doen toepassen. Het Rijnpact kon daarom
volstaan met territoriale verbintenissen.
Deze diplomatieke bedrijvigheid betreffende de niet-aanvalspacten als juridisch
middel om de veiligheid der Staten te waarborgen, vond plaats buiten de Volkenbond.
Lag daar geen gevaar in, dat de Staten die wel leden waren van de Volkenbond,
zouden vervreemden van de Organisatie? Bewees deze praktijk niet dat zelfs de leden
van de Volkenbond slechts weinig fiducie hadden in het veiligheidssysteem van
Genève? Wel werden pogingen gedaan om de partiële veiligheidsstelsels terug naar
de schaapstal van Genève te brengen. Maar tevergeefs. In plaats van het
veiligheidsmechanisme van de Volkenbond te verste-
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vigen en doelmatiger te maken, zochten vele Staten - waaronder de V.S.! - hun heil
in het Briand-Kellogg-Pact (27 augustus 1928) dat de oorlog uit de wereld moest
helpen. Na het Duits-Russisch niet-aanvalspact dat op 23 augustus 1939 werd
ondertekend door von Ribbentrop en Molotow en wat er van terecht is gekomen, zou
men kunnen denken dat de praktijk nu wel in diskrediet was geraakt en dat de wereld
genezen zou zijn van een soortgelijke ‘pactomanie’.
Nu constateert men echter dat de Sowjetunie heil en baat denkt te kunnen vinden
indien het de N.A.V.O.-landen kan bewegen tot het sluiten van een
niet-aanvalsovereenkomst met de landen van het Warschaupact. Waarom? Om daarop
te antwoorden volstaat het te wijzen op het Duitse probleem. Duitsland - of beter
gezegd, de twee Duitse opvolgingsstaten - zijn geen lid van de U.N.O.; daarbij vormt
de status van de Duitse landen, van Berlijn en van de Poolse grenzen zoveel
betwistingen tussen Oost en West en zoveel potentiële bedreigingen voor de
veiligheid, dat zij langs een omweg en in een zin die voor de belangen van de
Sowjetunie gunstig is, door een niet-aanvalspact opgelost kunnen worden. De
onmiddellijke veiligheidsbekommernis van de Russen moet nochtans niet al te hoog
worden aangeslagen: daarin moeten vooral de strijdkrachten en de wapens voorzien.
Maar het zou voor de Sowjetwereld een kostbare zegepraal zijn als zij het Westen
door diplomatie kon bewegen de feitelijke toestand wettelijk te bekrachtigen. Deze
diplomatieke zege wordt haar niet gegund. Ook het Westen houdt zich militair paraat.

De militaire paraatheid en de Poolse voorstellen
Aan beide zijden van het IJzeren Gordijn, de gevaarlijkse ‘frontlinie’ in de Koude
Oorlog, wordt het behoud van de territoriale status quo (bij gebrek aan
volkenrechtelijk erkende en aanvaarde Staatsgrenzen) toevertrouwd aan de
strijdkrachten van de landen die onmiddellijk bij de betwisting betrokken zijn. Deze
lokale strijdkrachten worden daarbij in hoge mate geruggesteund door de divisies
die ter plaatse door belanghebbende landen onderhouden worden. In beide kampen
is het militair apparaat in een verdragsorganisatie ingelijfd bekleed met politieke en
militaire bevoegdheden: de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie en de Organisatie
van het Warschau-pact. Elk verbond staat onder leiding van een grote mogendheid,
die onder eigen gezag over een ongehoord militair potentieel beschikt, dat eventueel
in dienst van het verbond kan worden geplaatst. Als tastbare waarborg voor haar
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bereidheid die krachten in te zetten als de nood aan de man komt, onderhoudt elk
van die mogendheden aanzienlijke strijdkrachten op Duitse bodem. Een oorlog in
Duitsland zou geen oorlog zijn waar de Groten buiten kunnen blijven. Aldus wordt
in Duitsland en in Centraal Europa een machtsevenwicht bewerkt waarvan het effect
en de betekenis niet alleen afhangen van de bestaande machtsontplooiing, maar ook
van het wederzijds psychologisch afschrikkingsvermogen. Van dit laatste kan alleen
gezegd worden dat het tot op heden doeltreffend is geweest in de mate dat beide
zijden zich onthouden hebben van oorlogsdaden die gebiedsaanwinst op het oog
hadden. De fysieke machtsontplooiing kan ruw en zeer onvolkomen worden geschetst
door te wijzen op het aantal divisies die beide kampen inzetten in de aanvankelijk
door het Rapackiplan afgebakende ruimte. Ten Oosten van de Duitse demarcatielijn
houden Polen, Tsjechoslowakije en Oost-Duitsland resp. 14, 14 en 6 divisies
opgesteld. Daarbij zijn er 20 Russische divisies in Oost-Duitsland gestationeerd. Ten
Westen van die lijn staan 10 West-Duitse divisies opgesteld, geruggesteund door 9
divisies uit Europese N.A.V.O.-landen, en 6 Amerikaanse divisies.
De strategische opdracht van de strijdkrachten van de Warschaupact-organisatie
werd door generaal Sjtemenko op 3 januari 1963 als volgt omschreven: ‘De doorbraak
van de vijandelijke stellingen zal niet gebeuren door “afknabbeling”, zoals gedurende
de laatste oorlog gebeurde, maar door het voeren van aanvallen met kernwapens en
met behulp van snelle pantserwagens en gemechaniseerde infanterieafdelingen’. Ook
de N.A.V.O. huldigt een ‘vooruitgeschoven’ strategie. De strijdkrachten moeten
worden uitgerust en opgeleid om te kunnen terugslaan op ieder punt van het front
en om daarbij algemene tegenaanvallen te kunnen uitvoeren die de strijd naar het
vijandelijk grondgebied verleggen.
Om deze aanvalsstrategie als verweermiddel uitvoerbaar te maken rekenen beide
partijen op hun kernwapenarsenaal. Het invoeren van kernwapens in de
N.A.V.O.-defensie werd op 16 december 1955 door de Raad beslist. De strategische
plannen werden aan deze nieuwe wapens aangepast en vanaf 1957 waren kernkoppen
samen met de nodige lanceermiddelen in Duitsland voorradig. Gelijksoortige
maatregelen werden ook door de tegenstander getroffen. Maar zowel Russen als
Amerikanen houden in eigen kamp het laatste woord over de voorziening, de spreiding
en het eventueel gebruik van de kernkoppen.
De toerusting met kernwapens, gekoppeld aan de ‘vooruitgeschoven’ strategie,
verhoogt in aanzienlijke mate de geweldsdrempel in Europa voor iedere militaire
onderneming op het Centraal Europees toneel, ook
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de geringste. Bovendien, aangezien de bestaande defensieplannen op kernwapens
berekend zijn, is de bestendige aanwezigheid vereist van Russen en Amerikanen,
die het monopolie van de kernwapens bezitten: zij kunnen zich niet terugtrekken
zonder het defensiesysteem te ontredderen.
Naast de politieke doelstellingen die het met het voorstel van een niet-aanvalspact
gemeen heeft, moet het Rapacki-plan ook in verband met deze militaire factoren
onderzocht en gewaardeerd worden. De vraag luidt dan: welke van beide partijen
heeft er op min of meer lange termijn het grootste belang bij dat er in de Duitse
gebieden een militair disengagement wordt bewerkt, al slaat dit in de eerste fase
alleen op kernwapens? Bewerkt zulk een disengagement een grotere militaire en
politieke stabiliteit? En zo niet, welke partij heeft dan het meeste profijt uit de
vloeiende toestand die door deze militaire uitdunning onvermijdelijk geschapen
wordt? Ten slotte, welke politiek sorteert in de huidige conjunctuur de grootste
veiligheid in de zin van het voorkomen van ieder wapengeweld: de bestaande
confrontatie of een mogelijke aftocht, die onberekenbare verwachtingen en
verzoekingen kan wekken?
Het antwoord op deze vragen willen wij niet geven, want daarvoor moet men
rekening houden met intenties, en deze kennen wij slechts in zo ver zij blijken uit
daden, in dit geval uit daden die nog moeten gesteld worden. Belangrijker is het, te
wijzen op het algemeen veiligheidsbestel.

Het veiligheidsbestel
De twee voorstellen, dat van een niet-aanvalspact en dat van een kernvrije zone in
Centraal Europa, zijn fundamenteel complementair. Zij vullen elkaar aan en zijn
gericht op eenzelfde voorwerp. Het grootste bezwaar dat er tegen in gebracht kan
worden, is hun ontoereikendheid om in de huidige internationale conjunctuur de
naoorlogse Europese kwaal te genezen. Uiterlijk kunnen ze bepaalde ziektesymptomen
wegnemen; maar ze pakken de ziekte niet in de wortel aan. Ze zetten geen punt achter
de eindeloze discussie tussen diegenen die een politieke ontspanning willen bewerken
door maatregelen van ontwapening, en diegenen die beweren dat iedere vorm van
ontwapening voorafgegaan moet worden door een zinvol politiek vergelijk.
Het is evident dat de verwarde toestand in Europa en met name in Duitsland moet
gezien worden in de context van de contradicties waaraan het huidige veiligheidsbestel
in de wereld lijdt. Maar voordat wij op deze tegenspraak wijzen, moet worden
beklemtoond dat voor de
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gewenste ontspanning en een verhoogd veiligheidsgevoel heel wat kan gedaan worden
in Duitsland en door de Duitsers zelf. Ik geloof niet dat de eis van de Westduitsers
om de hereniging als een zelfstandige en absolute waarde te beschouwen, de beste
belangen van de vrede dient en dus ook niet die van het Duitse volk. Anderzijds is
het een ongegronde aanmatiging, aan de Oostduitsers het recht te blijven ontzeggen,
zich een regeringsstelsel naar eigen keuze te geven. Aan geen van beide Duitse
opvolgingsstaten wordt vandaag de volledige externe zelfbeschikking als een absoluut
recht toegekend. Dit blijkt zowel uit de feiten (de aanwezigheid van vreemde troepen
op Duits grondgebied) als uit de contractuele verbintenissen waaraan beide Duitse
‘deelstaten’ onderworpen zijn. Maar is het niet mogelijk te streven naar een vergelijk,
dat de Oostduitsers interne autonomie geeft en hen in staat stelt door vrije keuze een
einde te maken aan het verwerpelijke Ulbrichtregime, en dat als tegenprestatie van
het hele Duitse volk aan beide zijden van de tegenwoordige demarcatielijn vraagt,
er voor onbepaalde tijd vrede mee te nemen binnen twee staatsverbanden te leven
die ieder hun eigen buitenlandse koers volgen? Deze vraag mag en moet gesteld
worden en het antwoord erop hangt af van een samenbundeling van krachten zowel
tussen de Grote Mogendheden van Oost en West als tussen de burgers en de
regeringen van de twee Duitse ‘deelstaten’.
De soevereiniteitsoffers die aldus van Duitsland gevraagd worden, kunnen
aannemelijker gemaakt worden door gelijksoortige offers die van alle Staten in de
volkerengemeenschap gevraagd moeten worden om te komen tot een samenhangend
veiligheidsstelsel. Op dit ogenblik is dit veiligheidsstelsel tweeslachtig en het
vigerende volkenrecht is er de treurige getuige van.
Enerzijds wordt gesteld dat de Staten in hun behoefte aan veiligheid mogen - en
kunnen? - voorzien met eigen soevereine middelen: een onbeperkt recht op
bewapening, vrije keuze van bondgenoten, recht op oorlog en neutraliteit. Anderzijds
geven de Staten toe dat zij individueel niet langer voor hun veiligheid in kunnen
staan: zij erkennen dat de nationale bewapening gereglementeerd moét worden en
dat ontwapening wenselijk is; zij zien in dat het dringend nodig is een systeem van
collectieve veiligheid uit te werken dat alle afzonderlijke bondgenootschappen uitsluit;
zij zien af van hun recht op oorlog en neutraliteit. Deze laatste veiligheidsordening
hebben zij praktisch allen onderschreven door lid te worden van de Verenigde Naties.
Maar in feite blijven zij meer gehecht aan het eerste stelsel, dat hun de vrije hand
laat om naar eigen goeddunken in hun veiligheid te voorzien.
Niet-aanvalspacten en ontwapeningsvoorstellen die ruimtelijk, kwan-
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titatief en kwalitatief beperkt zijn, zijn alleen mogelijk in het hybridische stelsel van
volkenrecht dat nu de betrekkingen tussen de Staten beheerst. Concreet gesproken:
Duitsland, in zijn dubbele staatkundige uitdrukking, is geen lid van de U.N.O.; de
U.N.O. is niet bevoegd om orde te brengen in toestanden die uit de Tweede
Wereldoorlog ontstaan zijn (art. 107 van het Handvest); het Noord-Atlantisch Verdrag
en het Warschaupact hebben, na het afbreken van de samenwerking tussen de Grote
Mogendheden in de Veiligheidsraad, het U.N.O.-veiligheidssysteem in hoge mate
ontzenuwd (de contradicties tussen artikelen 51 en 52, 27 en 39 van het Handvest);
en van de ontwapeningsopdracht van de U.N.O.-Assemblee (art. 11 van het Handvest)
tenslotte is er niets terecht gekomen.
Indien men het met de Europese veiligheid als component van de wereldveiligheid
ernstig meent, let men het best tegelijkertijd op wat er in Duitsland zelf en, op
wereldschaal, in de U.N.O. kan worden gedaan.
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De eerste biecht in discussie
Fr. M. Priscus van der Schoot
‘IK zit er wel mee in. Vorig jaar hebben wij een eigen eerste-communiefilmstrip met
geluidsband gemaakt, en nu moet ik er het biechtgedeelte uithalen. Want bij ons
biechten de kinderen niet meer voor hun eerste Communie. We houden een
biechtcelebratie. En wat doen jullie?’
Dit is een fragment van een gesprek tussen twee leerkrachten van de eerste klas.
En daarmee zitten we midden in de problemen. De vragen zijn niet van de lucht.
- Niet meer biechten voor de eerste Communie, waarom niet?
- Biechtcelebratie? Wat is dat?
- En wordt er ook naar de mening van de eerste-klas-leerkrachten gevraag en
vooral.... naar die van de ouders?
- Zijn onze mensen daarop voorbereid? Kunnen ze het allemaal wel zo gauw
verwerken?
Deze vragen kunnen nog met een aantal worden uitgebreid. Wij leven in een
dynamische tijd. Overal is het gesprek gaande, alles staat op de helling. De vroegere
‘zekerheid’ is weg en bij de ontstane onzekerheid van ik-weet-het-niet-meer is het
een zoeken en tasten. Het oude is voorbij, het nieuwe is er nog niet. Wij zitten in een
overgangstijd. Ook wat de biecht betreft.

Gesprekken over de biecht
In Amsterdam zijn de zogenaamde ‘pastoriegesprekken’ gevoerd over de biecht en
nu ook in het bisdom 's-Hertogenbosch. Het ging voornamelijk over de biecht voor
volwassenen. Maar verschillende deelnemers - met name onze hele groep - wilden
graag ook de kinderbiecht eens onder de loep nemen, en dan meer uitgesproken de
eerste biecht.
Nog niet zoveel jaren geleden werd de eerste biecht gesproken daags vóór de eerste
H. Communie. Enkele jaren nu reeds plaatst men in vele parochies de eerste biecht
een paar maanden vóór de eerste H. Communie. Dit geeft het voordeel, dat er rustiger
aandacht geschonken kan worden aan elk sacrament afzonderlijk.
Maar wat men eerst vanzelfsprekend vond, wordt nu in discussie gesteld. Men is
het er wel over eens, dat het niet nodig is een kind te laten biechten voor het in de
viering van de H. Eucharistie voor het eerst het Lichaam van onze verrezen Heer
ontvangt. Maar om dat
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biechten nu maar ineens te laten vallen.... Daar moest toch eens over gepraat worden.
En dit is gebeurd.
De gespreksgroep kwam een paar maal bijeen, buiten de pastoriegesprekken om,
om over de kinderbiecht te spreken. Al gauw bleek dat we uren zouden kunnen bezig
blijven, want ten slotte komt alles hierop neer: kan een kind van 6 à 7 jaar zonde
doen of niet? De een zegt van wel, dus biechten; de ander zegt van niet, dus niet
biechten. Overigens, ook de psychologen zijn het niet met elkaar eens. Daarvandaan
dat Mgr. Bekkers deskundigen heeft gevraagd zich op deze zaak ernstig te bezinnen.

Bezinning
Ondertussen moet er toch iets gedaan worden. Of moeten we maar afwachten? In
elk geval is het goed eens te beluisteren welke meningen er bestaan en welke
voorstellen er gedaan worden. Na lang heen en weer praten werd in een vergadering
die stond onder leiding van de Hoogeerwaarde Heer Deken van de stad, het volgende
vastgesteld:
1. De eerste biecht niet urgeren; deze niet algemeen organiseren. Men late de
ouders de vrije keuze al of niet met hun kind te gaan biechten. Willen de ouders
hun kind wel laten biechten, dan verzorgen zij zelf de voorbereiding daarop.
Priesters en leerkrachten bieden desgewenst graag hulp. Men moet op dit
biechten niet te zeer aandringen.
2. Wanneer we de eerste biecht naar later verschuiven, zouden we er graag iets
positiefs voor in de plaats stellen, namelijk een boetecelebratie. En deze dan
gezien als een constitutief element in de geleidelijke groei naar de biecht zelf.
Een stapsgewijs heenleiden naar de biecht, die dan een tapbeleving wordt: de
sacramentele zondenvergeving in de ontmoeting met de verrezen Heer.
De nadruk wordt gelegd op de andere vergevingsmogelijkheden, - de vergeving
door papa en mama: ‘Nu is alles weer goed!’, de fout tegen een ander goedmaken
door bijvoorbeeld weer samen te gaan spelen of iets lekkers delen, ‘Ik zal het
nooit meer doen!’ - met name de deprecatieve zondenvergeving: gebed van
berouw, het confiteor in de H. Mis, de H. Mis zelf. Dit positief heenleiden naar
de biecht heeft als kern: de goedheid van God laten zien én beleven.
3. Met name willen we wijzen op het ‘confiteor’ van de eerste H. Mis met
Communie. Aan dit confiteor zou dan in de feestmis wat meer reliëf gegeven
kunnen worden, dit zou meer ‘sprekend’ gemaakt kunnen worden voor de
kinderen én hun ouders én de medeparochianen.
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4. Er zullen een paar boete-celebraties samengesteld worden die op de
eerstvolgende pastoorsvergadering aan de Heren Pastoors ter hand zullen worden
gesteld.
5. Het is wenselijk, dat in de diverse parochies spoedig een ouderavond belegd
wordt, waarop de mening van de ouders zal worden gevraagd om zo door
samenspreking van de ouders, priesters en leerkrachten tot een goede oplossing
te komen.

Biecht-celebratie, boete-celebratie of....?
Wat bedoelt men nu met een biecht-celebratie?
Celebratie betekent niets anders dan ‘viering’. Een biecht-celebratie is een viering,
waarin de privé-biecht is opgenomen.
Wanneer de kinderen niet meer biechten vóór de eerste H. Communie, heeft het
geen zin zo'n biecht-celebratie in strikte zin te houden. Wel kan men een
‘boete-celebratie’ houden als iets positiefs in de plaats van de biecht, of liever als
een opgang naar de biecht. De naam ‘boete-celebratie’ lijkt echter wel wat zwaar
geladen voor onze kleintjes. Een ‘Gods-goedheid-celebratie’ klinkt niet erg, maar
geeft wel aan wat de bedoeling is: onze kinderen in warm contact brengen met de
liefde en goedheid van onze Vader voor zijn kinderen.
Er zijn een viertal celebraties samengesteld, waarvan we hier de titels laten volgen:
1. God is goed; 2. De Herder en zijn schapen; 3. Een paascelebratie (thema: de
Emmaüsgangers); 4. Op weg naar de Vader. De eerste celebratie is een viering waarbij
de kinderen én hun ouders betrokken zijn. De andere celebraties kunnen gehouden
worden met de kinderen alleen.

Biechtavond
Ingevolge punt 5 van bovengenoemde conclusies werd in onze parochie een
ouderavond belegd om met de ouders van gedachten te wisselen over de eerste biecht
en alles wat daaromtrent gaande is. In een inleiding behandelde de pastoor enkele
punten, o.a.:
- de historische groei naar de biechtpraktijk van heden;
- het Godsbeeld van de strenge Rechter heeft plaats gemaakt voor het beeld van
de goede Vader;
- de biecht is een ontmoeting met Christus;
- de biecht is het paasgeschenk van de verrezen Heer;
- het gaat niet zozeer meer om het opzeggen van het zondenrijtje dan wel om de
mentaliteit: de nederige houding van de zondaar;
- de nadruk is verlegd van het zondefeit naar de erkenning van zondigheid;
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- er is een verlangen naar een biechtgesprek i.p.v. enkel een dorre belijdenis;
- de weerzin tegen het donkere hokje met het verlangen naar biechtkamers.
Dan, met betrekking tot de eerste biecht, werden vier mogelijkheden naar voren
gebracht, waarover na de pauze gediscussieerd kon worden:
a. biechten zoals het ‘altijd’ geweest is;
b. niet biechten en niets ervoor in de plaats;
c. een ‘boete-celebratie’ houden;
d. pastoor en kapelaans houden een gesprekje met elk kind en beoordelen in elk
geval afzonderlijk of dat bepaalde kind aan biechten toe is, ja of nee. Bij ‘ja’
wordt de absolutie gegeven, bij ‘nee’ volstaat de priester met de zegen.

Wat de ouders er van zeiden
De meeste ouders voelden niets voor de beide eerste mogelijkheden. Een enkele
vader of moeder sprak over een zekere rivaliteit tussen de kinderen thuis. ‘Jij moest
vorig jaar biechten en ik hoef het lekker niet!’ Maar het was voor iedereen duidelijk:
we zouden om die reden het verschuiven van de biecht niet behoeven uit te stellen.
Het zal immers toch eens de eerste keer moeten zijn.
Men wilde graag weten wat nu precies met zo'n ‘boete-celebratie’ bedoeld wordt.
Na een korte uiteenzetting wat zo'n viering van ± 20 minuten omvat, waren de
ouders er opvallend enthousiast over. Men wilde graag de derde mogelijkheid
combineren met de vierde: c en d.

Forumavond over de biecht
Ergens in Nederland werd een forumavond gehouden over de eerste biecht en de
eerste H. Communie. Aan deze forumavond namen deel: priesters, leden van
oudercomités en leerkrachten van de eerste klas. De vragen konden te voren
schriftelijk worden ingediend. Te uwer informatie geven wij u de vragen die gesteld
werden met betrekking tot de eerste biecht en de gewetensvorming.
1. Zouden we de kinderbiecht verschuiven tot b.v. de 3e klas?
2. Als het biechten voor de eerste Communie vervalt, heeft het forum dan een
suggestie voor wat daar positief tegenovergesteld kan worden?
3. Is het nog gewenst de behoorlijk moeilijke tekst van de Oefening van berouw
aan te leren? Is het niet beter en mooier de kinderen na de belijdenis op hun
eigen manier hun spijt te laten zeggen, of in
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4.
5.
6.
7.
8.

een paar korte zinnetjes die spijt te laten uitkomen, b.v. door: ‘Ik heb er spijt
van’ of ‘Ik zal proberen het beter te doen’.
Wie maken de problemen rond de kinderbiecht: de ouders, de priesters of de
kinderen?
Wat kan de onderwijzer(es) van de eerste klas doen aan gewetensvorming?
Heeft de biecht voor kleine kinderen alleen maar het aspect van
zondenvergeving?
Kan een kind goed doen? Kan een kind kwaad doen?
Nu de eerste biecht wordt opgeschoven, vragen wij ons af of we het kind toch
in een of andere vorm het christelijk schuldbewustzijn moeten bijbrengen en
op welke manier dit dan zou kunnen gebeuren.

Een poging tot een antwoord
Het is niet mogelijk in het bestek van dit artikel uitvoerig in te gaan op al deze vragen.
We willen voor zover in het bovenstaande al niet een antwoord te vinden is, slechts
enkele dingen aanstippen. Verder verwijzen wij u naar het pas verschenen boek:
Pastoraal en Catechese van eerste Biecht en eerste Communie1), Dit is een uitstekende
handleiding voor ieder die bij de voorbereiding op eerste biecht en communie
betrokken is. Ook vindt u een zeer goede hulp in: Eerste Biecht, een brochure van
de hand van Mevr. Snijders-Oomen2), en in Ik zal naar mijn Vader gaan, een boek
over het H. Sacrament van de Biecht, met prachtige full-page-illustraties van Anton
Heyn en een mooie tekst3). Niet onvermeld mag blijven: Het Koningsfeest, handleiding
voor de Eerste Kommunie4), waarin ook waardevolle dingen staan over de eerste
biecht.
Wat betreft de vragen 1 en 2 menen we naar bovenstaande regels te mogen verwijzen
en naar de conclusies die nog zullen volgen. Eerlijkheidshalve moeten we zeggen,
dat de celebratie met de kinderen én hun ouders waarover hierboven sprake was, in
dit gezelschap niet onverdeeld gunstig werd ontvangen. Wel vroeg een pastoor na
afloop de tekst: ‘omdat de ouders er weer een keer temeer bij betrokken werden’.
Maar een ander stak zijn volstrekte afwijzing niet onder stoelen of banken: absoluut
tégen.
Vraag 3 handelt over de Oefening van berouw. Op steeds meer plaatsen stapt men
er van af en de suggestie die de vragensteller doet,

1)
2)
3)
4)

Patmos, Antwerpen, 91 pp., f 7,25.
Paul Brand, Hilversum, 15 pp., f 0,30.
Zwijsen, Tilburg, 41 pp., f 4,90.
Helmond, Helmond, 70 pp.
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lijkt ons goed en waardevol. We zouden tegen de Oefening van berouw en de korte
zinnetjes van spijt dit aan kunnen voeren: het gemeenschapsaspect van de biecht
komt hierin niet tot uitdrukking. Hier kan men echter weer tegenin brengen, dat onze
kleine kinderen daar nog niet aan toe zijn en dat we voorlopig met een enkel
‘spijt-gebedje’ tevreden moeten zijn. In Ik zal naar mijn Vader gaan vinden we het
volgende ‘confiteor’:
Goede Vader,
ik zeg het eerlijk tegen U,
tegen Maria en alle Heiligen
en ook tegen de priester:
Ik heb verkeerd gedaan.
Ik heb U niet genoeg bemind,
ook de andere ménsen niet.
Nu heb ik daar spijt over.
Ik vraag Maria en alle Heiligen:
Bid voor mij om vergeving
bij de Heer, onze God.
Vraag 4 lijkt me enigszins ironisch of guitig gesteld. Wie nu de eigenlijke ‘schuldigen’
zijn, is ook van minder belang. Feit is, dat er thans problemen zijn en dat het
verander(en) de Godsbeeld én mensbeeld wel problemen móesten oproepen.
Vraag 5 zou een apart artikel, liever nog een apart boek behoeven. We verwijzen
naar de alom geprezen boeken van J. van Haaren: Voor hen is het koninkrijk5) en....
en toch uw kind, handelend over goed en kwaad in het kinderleven6).
Heel de gewetensvorming zou gedragen moeten worden door de gedachte: God
is mijn goede Vader en ik ben zijn kind. Geen angst dus, maar vreugde! Thuis (en
op school) moet er rond de biecht en alles wat daarmee samenhangt, een sfeer zijn
van blijheid, van vertrouwen, van zich geborgen weten in de goedheid en liefde van
vader en moeder en via de ouders in de goedheid en de liefde van God. Daarvoor is
nodig dat we de biecht zien als het paasgeschenk van onze verrezen Heer. We vroegen
eens: ‘Theo, wanneer gaf Jesus ons de biecht?’ ‘Op Pasen, meneer’. ‘Juist, en wat
kun je daaraan zien?’ ‘Dat het een blij sacrament is’. Prima geantwoord! Angst is
iets verschrikkelijks en als we onze kinderen iets moeten besparen, dan is het wel de
angst. ‘Met zwarte Piet dreigen is ook onjuist, maar daar groei-

5) Pax, Den Haag, 108 pp., f 4,90.
6) Pax, Den Haag, 160 pp., f 4,90.
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en de kinderen op de duur wel overheen. Er zijn er echter zeer velen, die nooit meer
over hun angst voor de biechtstoel heen groeien’7).
Een oudere man vertelde mij: ‘Ik zie nog het klokje hangen, daar naast de deur,
en ik hoor nog die stem: tik-tak, al-tijd, eeu-wig!’ De klok in de hemel, maar ook de
klok in de hel! En u kent toch ook de befaamde driehoek met het spiedend oog, dat
alles ziet? Zou het niet beter zijn Gods alwetendheid niet te ‘verklaren’ vanuit zijn
rechtvaardigheid, maar vanuit zijn liefdevolle goedheid? ‘God is onze goede Vader
en wij zijn zijn kinderen. Omdat Hij zoveel van ons houdt, is Hij altijd met ons bezig,
denkt Hij aan ons, kijkt Hij naar ons, niet om ons te straffen: ‘Wacht maar!’, maar
om ons goed te kunnen helpen. Hij heeft graag, dat jij een flinke jongen of meisje
wordt en dat hebben vader en moeder ook graag. En heb je iets verkeerds gedaan,
zeg dan maar: ‘Vader, ik heb er spijt over. Ik wil het (morgen) beter gaan doen’. Dan
is alles weer goed. Dan zegt God: ‘Liesbeth, Peter, doe maar weer flink je best. Houd
maar veel van Mij en van de mensen’.

Opzettelijke en onopzettelijke gewetensvorming
Met gewetensvorming zijn we als ouders en opvoeders eigenlijk altijd bezig. De
beste gewetensvorming die ouders hun kinderen kunnen geven, is: een goed
christen-mens zijn, het leven van elke dag op christelijke wijze vóórleven, zoals God
dat van ons vraagt. Anders gezegd: de christelijke sfeer in ons gezin, daar komt het
op aan. We voeden onze kinderen meer op door wat we zijn, dan door wat we zeggen.
Dit zouden we onopzettelijke gewetensvorming kunnen noemen. Meer dan het kwade
berispen is nodig het goede te stimuleren. Niet zozeer: dit niet en dat nooit, maar
wel: dat is mooi en dat is goed. Zó ben je een flinke jongen, zó ben je een lief meisje.
En zo komen we tot de opzettelijke gewetensvorming.
De gelegenheden hiertoe hoeven niet gezocht te worden, ze bieden zich kris-kras
door de dag wel aan. Karel heeft gejokt en Ansje heeft de pop van Karin expres stuk
gemaakt. Jan kan niet tegen verlies en begint ‘gemeen’ te doen. Hannie is soms erg
jaloers als Truusje van de buren weer iets nieuws heeft. Kees zag een dubbeltje op
tafel liggen en heeft er kauwgom voor gekocht. - Berichten in de krant of door de
radio, programma's op de t.v. vragen soms van de ouders een duidelijke stellingname!
En gaat u maar door. Het is lang niet gemakkelijk altijd tactisch op

7) H. Hollander, S.J. in Katechetiek, Malmberg, Den Bosch.
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te treden en we zullen wel eens fouten maken. We worden misschien ook wel eens
té boos! Dit schaadt echter de goede verhouding niet als er een echte liefdeband is
tussen ouders en kinderen. Wel moeten we er voor waken, dat we de juiste
verhoudingen niet uit het oog verliezen. Dat kan het geweten mis-vormen. Piet had
per ongeluk de mooie vaas van moeder van de schoorsteenmantel gestoten. Een pak
voor zijn broek en zonder eten naar bed. De volgende dag jokte hij tegen vader, dat
hij op tijd op school was gekomen. Dat bleek niet waar te zijn: hij was onderweg
blijven spelen. Straf: een berisping.
Is voor een kind niet het ergst waar je de grootste straf voor krijgt?
Laten we voorzichtig zijn met: ‘God is boos op je’. ‘Moet jij je eerste Communie
doen? en je krijgt telkens een zwarte (!) ziel’. (Pas nog gehoord!) ‘Wacht maar! God
ziet het wel!’ (Daar heb je de driehoek weer). Of: ‘O.L. Heer houdt alleen van “brave”
kinderen’. Dat is immers niet zo. Denk maar aan de parabel van de goede vader (de
verloren zoon).
‘Arno (9), wat betekent: God is liefde?’ ‘Dat God lief is voor ons’.
Het is duidelijk dat alles wat boven gezegd is voor de ouders, evenzeer geldt voor
de verdere opvoeders, b.v. de leerkrachten der eerste klas. Leven als christenen, als
mensen die met Christus verrezen zijn, en occasioneel trachten het geweten der
kinderen goed te vormen.
Vraag 6. Mevrouw Snijders-Oomen zegt in Eerste Biecht: Vergeving van zonden is
slechts één zijde van het biechten. Er is nog een andere kant van belang: die van
opvoeding en zelfopvoeding tot bewust christelijk leven’.
Dus groeien naar het goede, naar de Goede. De biecht is belangrijk ook voor de
gewetensvorming. Zeker als we komen tot een biechtgesprek.
Vraag 7 en 8. We vermijden liever het woord ‘kwaad en zonde’ met betrekking tot
onze kleintjes. Ze doen natuurlijk wel eens, zelfs dikwijls, ‘verkeerd’; ze zijn stout,
ze doen foutjes. ‘Het is hun “goed recht” stout te mogen zijn, het hoort bij hun groeien
naar het goede’, zegt J. v. Haaren. Feit is dat een kind wel weet: dit is goed, dat is
lief en dat is verkeerd en dat mag niet. Maar waarom en hoe weet het dat? Is hierbij
een relatie tot God aanwezig? In het kort mogen we misschien zó zeggen: De eerste
relatie bij een kind is: ik-moeder; de tweede: ik-omgeving; de derde: ik-God. En
wanneer de relatie ‘ik-God’ in het geding komt, spreken we van ‘goed’ en ‘kwaad’.
Van doodzonde is natuurlijk geen sprake.
Vele psychologen zeggen, dat een kind van 6 à 7 jaar geen ‘kwaad’
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kan doen. Terwijl onlangs nog een bekende psycholoog verklaarde, dat zo'n kind
wel degelijk kwaad kan doen, zelfs wel op nog jongere leeftijd! Maar dat verschilt
van kind tot kind.

Nog enkele meningen
We noteren hier enkele meningen en uitspraken die we ergens hoorden of lazen.
Sommigen verklaren categorisch: Een kind kan zonde doen of het kan geen zonde
doen. Kan het zonde doen, dan moet het ook biechten; kan het geen zonde doen, dan
niet biechten, maar dan ook geen boetecelebratie of iets dergelijks.
Anderen willen in plaats van biechten een soort biecht-celebratie houden, waarbij
de privé-biecht vervangen wordt door een algemene, sacramentele absolutie. Dus
niet enkel het ‘Misereatur’ en ‘Indulgentiam’ van de H. Mis - die ook
zondenvergevend zijn, hoewel niet sacramenteel - maar de absolutie-formule uit de
biecht wordt uitgesproken.
Daar staat een andere mening lijnrecht tegenover, aldus geformuleerd: ‘Als er
geen stof is voor een absolutie bij de biecht van kinderen van 6 à 7 jaar, dan lijkt mij
op dezelfde gronden geen materie aanwezig voor een biecht-celebratie met absolutie’.
Bovendien vreest men, dat een biecht-celebratie als afzonderlijke oefening weer
iets ‘van de school’ zal gaan worden.
Ook dit valt te beluisteren: Stelt men nu de biecht voor deze kleinen in discussie,
zal men dan binnen afzienbare tijd niet ook de eerste Communie voor deze kinderen
in discussie stellen?
Verder kan men niet ontkennen, dat ook jonge kinderen behoefte hebben aan
vergeving. Hebt u zelf niet eens meegemaakt, dat uw kind wanneer het stout is
geweest, rond u heen komt draaien en het eerst dan weer gerust is, wanneer u zegt:
‘Alles is weer goed!’ ‘Ben ik nu weer uw kindje? Bent u niet meer boos op mij?’ U
geeft hem of haar een zoen. Dat is ver-zoen-ing! Een kind kan dus wat vergeving
betreft, zeker klaar komen met vader en moeder. ‘En dan vergeeft de Kerk’, zegt de
bekende katecheet Pater F. v.d. Poel S.J. ‘Want vader en moeder zijn ook “Kerk”’.
Zou een kind dan ook niet behoefte kunnen hebben aan het vergevende woord van
God, die door zijn priester spreekt?

Biechten.... fijn!
Wanneer de kinderen gaan biechten voor hun eerste Communie,
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moet dat zeker in een blije sfeer gebeuren. ‘Mam, morgen gaan we samen biechten!
Fijn, hè!’ zei Marjolein.
Fijn? Ja, kinderen kunnen dat spontaan zo zeggen. En gelukkig dát ze het kunnen.
Maar om de biecht nu of wat later tot een haast feestelijk gebeuren te maken, daartoe
wordt wel het een en ander gevraagd, zowel van de ouders en priesters als van de
onderwijzer-katecheet.
Kan de biecht niet plaats vinden in een kamertje, waar de biechtvader met de kleine
penitent rustig kan ‘babbelen’ en zo tot een echt biechtgesprekje kan komen? Het
vraagt wat meer tijd, maar het is een mooi stuk zielzorg, liever nog ‘mensenzorg’.
Mevr. Snijders-Oomen vertelt van Annemieke die zei: ‘Ik vind biechten altijd zo
fijn. Dan praat de kapelaan zo vriendelijk met me’. Ja, het gezicht van de kinderen
moet bij het verlaten van de biechtstoel - liever biechtkamertje - verraden: het is fijn
gegaan.

Positief werken
We richten de aandacht van onze jongens en meisjes meer op het goede dan op het
kwade. Bij het onderzoekje voor de biecht of 's avonds bij het avondgebedje, moeten
we bedenken, dat het op de liefde aankomt. Liefde tot God en liefde tot de mensen.
En dan positief gericht.
‘Thea, ben je eerbiedig geweest in de kerk en bij het gebed?’ is beter dan: ‘Ben je
oneerbiedig geweest?’
‘Rini, heb je lief gespeeld met Marc en Marga?’ is beter dan: ‘Heb je ruzie
gemaakt?’
Aan het eind van zo'n gesprekje: ‘Zullen we nu samen eens tegen O.L. Heer zeggen,
dat je spijt hebt over je fouten en dat je het morgen beter zult doen?’
Zo'n onderhoudje is echt iets voor een moeder met haar kind. Maar ook vader mag
het gerust doen. ‘Dat ligt me niet zo. Dat moet mijn vrouw maar doen’. Maar het is
geweldig voor kleine Berry en Mieke als vader met hen bidt. Het stoere en mannelijke
christen-zijn van vader, meer nog dan zijn woord, zal niet nalaten indruk te maken.
En als ze het thuis zó gezien hebben, zullen ze het later dan niet gemakkelijker zelf
ook zó gaan doen?

‘Zonden’ tellen en ‘moeten’ of ‘mogen’
Er waait gelukkig een frisse wind door de Kerk. Het zondenrijtje met zoveel keer dit
en zoveel keer dat is in discrediet geraakt. Het is ‘anders’ geworden, maar dat betekent
niet ‘slapper’. Het gaat meer om de mentaliteit. Een jongen zei tegen zijn onderwijzer:
‘Ik zeg tegen
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de kapelaan: ik heb spijt over al mijn dagelijkse zonden’. Een andere jongen merkte
doodleuk op: ‘Ik “moet” gaan biechten, maar ik heb niets gedaan. Ik zal maar gauw
“iets doen”, anders weet ik niet wat ik moet zeggen’.
We beluisteren ook het verlangen van mensen die de belijdenis willen doen in de
vorm van een gebed.
‘Goede en barmhartige Vader, ik beken eerlijk, dat ik tekortgeschoten ben in liefde
tegenover U door.... en in liefde tegenover de mensen door.... Ik heb er spijt over en
vraag U om vergeving’.
Als we de juiste instelling weten aan te kweken, zal het ‘moeten’ veranderen in
‘mogen’. Dan kan de biecht werkelijk worden: een ontmoeting met God, die mijn
jeugd verblijdt.

Het woord van Mgr. Bekkers
Tot besluit en samenvatting van de biechtgesprekken in zijn bisdom heeft Mgr.
Bekkers een toespraak gehouden, waarin ook de kinderbiecht een plaats kreeg. Het
gedeelte uit de rede over de kinderbiecht geven we letterlijk weer.
De gegevens die naar aanleiding van dit onderwerp zijn binnengekomen, laten
nog geen mogelijkheid een volledig beleid uit te stippelen. Wel kan ik mij akkoord
verklaren met een beperkt aantal conclusies, waarvan ik noem:
a. De eerste biecht wordt niet meer gekoppeld aan de voorbereiding voor de eerste
H. Communie, maar zal pas daarna plaats hebben.
b. Door sommigen wordt het vermogen van het kleine kind met betrekking tot
zonde-doen reeds in twijfel getrokken; zeker is dat het geen doodzonde doet.
Het is dan ook per se uit den boze om met hel en duivel te dreigen en over zwarte
zieltjes te spreken.
c. Kinderen moeten geen biechtspiegels of ‘lijstjes’ te hanteren krijgen. Er zijn
andere en betere wegen tot gewetensvorming. (Jammer dat hier geen dubbele
punt staat).
d. Moeten we bij volwassenen er al voor waken geen zonden te ‘maken’, bij
kinderen is dat nog stringenter eis.
e. Omdat het niet duidelijk is in hoeverre het kind tot zonde en dus tot berouw in
staat is, blijft de kinderbiecht een probleem. Nog afgezien van de mogelijkheid
tot zondigen, is het de vraag of de tot nu toe gebruikelijke wijze van biechten is
aangepast aan het kind. Daarmee blijft de bestaande kinderbiecht een probleem,
dat ik in de blijvende aandacht van deskundigen aanbeveel.
f. Boven merkte ik reeds op, dat er een afzonderlijke biecht-celebratie
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dient te zijn voor kinderen. Biecht-celebraties met belijdenis zullen, afgezien
van de sacramentele betekenis, ook sterk moeten staan in het perspectief van
een pedagogie: van een helpen dus bij het ontwaken van een geweten en bij de
vorming van dat geweten.
g. Gezien dit alles dring ik aan op een intensief contact tussen geestelijkheid,
ouders en leerkrachten, en op overleg en samenspel bij verantwoorde
experimenten, speciaal in dekenaal verband.
Bij het huidige veelvuldig verhuizen weten ouders en kinderen niet meer waar
zij aan toe zijn.

Mag ik aan dit alles nog een persoonlijke opmerking toevoegen: een jonge moeder
heeft me eens gezegd: ‘Mijn kind zal nooit de biecht leren ervaren, als het niet kan
teruggrijpen op de ervaring, dat een vergrijp thuis, na de kleine straf die het er voor
gekregen heeft, ook à la minute is vergeten....’. Ik geloof dat zij misschien zonder het
geheel te weten, iets zeer belangrijks zei!
Tot zover Mgr. Bekkers.
In een zeer recente rede heeft de Bisschop van Den Bosch nogmaals als zijn
uitdrukkelijke wens herhaald: dat de eerste biecht losgemaakt wordt van de eerste
H. Communie.

Maar wat moeten we nu dóen?
Allereerst zien te komen tot een ‘intensief contact tussen geestelijkheid, ouders en
leerkrachten’ en tot ‘overleg en samenspel bij verantwoorde experimenten, speciaal
in dekenaal verband’. Onze mensen en kinderen mogen niet in de war gebracht
worden door uitlatingen en wilde experimenten, die niets dan onrust en onzekerheid
brengen. We mogen en moeten vooruitstrevend zijn, maar niet met een onbesuisde
vaart, zodat we onszelf niet bij kunnen houden, want dan slaan we over de kop. Ons
houden aan de richtlijnen en wensen van onze plaatselijke bisschoppen en in
gezamenlijk overleg zien wat haalbaar is in ónze parochie, met ónze mensen en
kinderen en in ónze omstandigheden. Als dit artikel daar enigszins toe mag bijdragen,
kunnen we slechts dankbaar zijn. Eén ding zouden we nog willen zeggen, nl. de hoop
uitspreken, dat door alles wat er rond de biecht gezegd en geschreven wordt, de
waardering voor het Sacrament der boete mag toenemen. Want zou het tegendeel
het geval zijn, dan zouden we dat toch erg moeten betreuren.
‘Ik zal opstaan en naar mijn Vader gaan, naar God die - eeuwig - mijn jeugd
verblijdt. Alleluia!’
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Lijden en schuld in de hedendaagse Sovjetliteratuur
M.A. Lathouwers
VERVREEMDING en overwinning van de vervreemding zijn de twee polen, binnen
de krachtlijnen waarvan het menselijk bestaan volgens het grondpatroon van het
marxisme zich dient te oriënteren. Deze oriëntatie is gericht op de categorieën geluk,
overwinning, genezing, in een voortdurend manifester wordende afwending van wat
daaraan tegengesteld is: nederlagen, leed, verdriet.
Hoever is deze overwinning van de vervreemding intussen gevorderd? Dit is een
vraag, die men duidelijk kan aflezen uit de verschillende motieven der hedendaagse
sovjetliteratuur. In welke mate heeft men het bestaan inderdaad gezuiverd van leed?
Het antwoord, waarnaar men zoekt in een herbezinning op licht en duister in het
eigen bestaan, impliceert veelal, dat men aan de kloof tussen ideaal en werkelijkheid
een veel grotere diepte gaat toekennen dan het oorspronkelijke, tamelijk kleine
speelvlak deed veronderstellen. Het vijandige, waar tegenover men zich geplaatst
ziet in de eeuwige strijd om het ideaal, om het volkomen geluk, krijgt binnen het
kader van deze bezinning geleidelijk ook meer inhoud. Het is dan niet langer alleen
maar het afwezige, het in zijn onvoltooid-zijn passief wachtende op de mensengeest
die alles corrigeren zal. Er schijnt veeleer een innerlijk verzet op te doemen tegen
een totale overwinning van de vervreemding. Er schijnt ‘in de ondoordringbare
duisternis een inertie schuil te gaan, die aan het denken wezenlijk vijandig is’1).
Er ligt nog altijd een schaduw over heel de werkelijkheid. Als een negatief licht
onthult ze duidelijk de scheuren in het bestaan, die men eerder geneigd was weg te
zingen onder de positieve belichting van een verhoopte nabije overwinning der
vervreemding. De wezenlijke ambiguïteit van het bestaan raakt ontmaskerd; men
wordt het gelijke verdeeld-zijn van leed en vreugde opnieuw gewaar en bemerkt, dat
beide nog altijd in evenwicht zijn; dat de balans nog niet is doorgeslagen naar de
kant van het geluk. De vervreemding treedt te voorschijn uit de schuilhoeken, waarin
een naïef optimisme haar verborgen hield.
Zeer algemeen, haast los van een direct aanwijsbare oorzaak, uit dit besef zich op
de eerste plaats in de bewustwording van een onbepaalde levenstriestheid, een
blijvende onvoldaanheid die men niet verklaren kan. De redactie van Joenostj
publiceerde enige tijd geleden de brief van een studente, die openlijk toegeeft dat ze
deze onvoldaanheid maar al te zeer kent: ‘Het lijkt, of mijn leven compleet is en
interessant. Alles verloopt er overeenkomstig mijn verlangens. Maar helaas, ik voel
me onvoldaan. Soms ben ik buitengewoon treurig... Maar waarom voel ik me vaak
zo? En ben ik wel de enige die me zo voel? Rondom me zie ik slechts een minderheid
die hartstochtelijk door iets gegrepen is. Misschien vergis ik me, maar het lijkt me
dat zeer velen treuren en zich vervelen, net al ik... Willen maar niet kunnen, niet
weten waar en hoe ze voor zichzelf het waarlijk belangrijke in het leven moeten
vinden’2).
Men onderkent meer en meer en steeds nadrukkelijker de gecompliceerdheid van
de mens. Het recht om zich niet alleen gelukkig maar ook onbevredigd te
1) Pawel Antokoljskij, in Denj Poezii 1962, p. 33.
2) Joenostj 7, 1962, p. 91.
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voelen wordt soms direct ontleend aan het ervaringsgegeven, dat het ‘de mens eigen
is tegenstrijdig te zijn’, omdat beide soort gevoelens ‘spontaan in ons opkomen’3).
In een verhaal van W. Moskowkin, Sjarik blaft naar de maan, weigert een jonge
schilder iets anders te schilderen dan datgene wat in hem leeft, ook al is dit vol
sombere motieven: ‘Wat moet ik doen? Vrolijker komt het er bij mij niet uit. In zulke
dingen is de ziel sterker. Moet ik dan liegen...?’4). Jakow Akim weigert eveneens te
luisteren naar degenen, die hem de trieste ondertoon van zijn poëzie verwijten5).
De aanwezigheid van een duidelijke triestheid, die door alle welvaart en door alle
vooruitgang heen blijft klinken en die in haar oorsprong onverklaarbaar lijkt, keert
veel terug in de huidige sovjetliteratuur. Leonid Asejew bemerkt een wezenlijke
tegenstelling tussen de blijde woorden van het gezongen lied en de volkomen
afwezigheid van deze blijheid bij degene die ze uitspreekt6). De dichter Gamzatow
vindt in het onverklaarbare kinderverdriet dat wij ‘niet kunnen begrijpen’ zijn eigen
verdriet terug, waarvan hij evenmin weet ‘waardoor het veroorzaakt is’7). Het komt
zo maar over de mens. Het wordt op sommige ogenblikken ineens manifest, ofschoon
het op andere ogenblikken evenzeer, zij het latent, aanwezig is, ‘dichtbij, vlak achter
een muur’ zoals Konstantin Wansjenkin het formuleert. Het kan gebeuren, dat ‘het
verdriet ineens opkomt, als een toevallige windvlaag’, of dat een ‘kleinigheid ons al
verontrust’ op een wijze, die irrelevant is ten opzichte van deze kleinigheid. Een
kleine aanleiding is soms voldoende om ‘dat vage, verwarde dat schuilt in de ziel,
dat verwarde dat niet met name te noemen is’8) naar buiten te doen breken en over
alles een vlies van wazigheid te hangen, tussen alles muren te plaatsen, afstand te
scheppen tot de buitenwereld. Dan lijkt ‘alles om ons heen ons vreemd’9). Het verdriet
kan een werkelijke vervreemding meebrengen. Daarom spreekt Julia Nejman van
‘de donkere afgrond der eenzaamheid’, waardoor de mens gedurende zijn leven
verder trekt.
Maar het is niet alleen de mens, die zich gesitueerd weet in deze ‘afgrond der
eenzaamheid’. Ze doemt op achter alles waarmee de mens geconfronteerd wordt,
achter alle facetten en dimensies van zijn bestaan, waaruit hij ze terugleest als
projecties van zijn eigen vraag en pijn. Jakow Akim zegt deze pijn ‘vaag opgevangen
te hebben in alle twijfels van het ogenblik, in het zwijgen van de sterren, in de
grenzeloosheid van de eeuwen die door onze vaderen zijn verlaten, in de onwezenlijke
flonkering van verre lichten....’. Hij bespeurt haar aanwezigheid ‘in de
vergankelijkheid van de herfst, in de glimlach van de grijsaard, in een nat aquarel,
in de lila kleuren van een penseelstreek’. ‘Zelfs in steen en ijzer zal ik haar trachten
te zoeken, deze bijzondere triestheid, die aan de poëzie is toevertrouwd’, zo eindigt
Akim zijn pleidooi voor een grotere openheid ten aanzien van de pijn van 't bestaan10).
Hij is zeker niet de enige, die de heimelijke alomtegenwoordigheid van een vage
klacht in de dingen beluistert. Voor Michaïl Doedin roepen nachtelijke treinen en de
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Rimma Kazakowa, in Joenostj 7, 1960, p. 52.
Joenostj 5, 1960, p. 12.
Denj Poezii, 1962, p. 106.
Leonid Asejew, in Denj Poezii 1961, p. 17.
Nowyj Mir 6, 1961, p. 130.
E. Winokoerow, in Nowyj Mir 7, 1961, p. 83.
Wladimir Oestinow, in Zwezda 10, 1960, p. 135.
Denj Poezii 1962, p. 106.
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nachtelijk vuur de ‘zang van een stervende’, een ‘klacht, die bittere gedachten oproept’
en de mens dwingt tot een eerlijke confrontatie met wat er aan leegte en vraag in alle
dingen is; die de mens dwingt ‘zich te luisteren te leggen aan de duisternis’11). Als in
een variatie op de eeuwige klacht, die Gogolj beluisterde in het voortgaan van de
troika over de verlaten Russische vlakten, ziet Pawel Koestow een ‘eeuwige triestheid
in de eindeloze vlakten der steppen’. Hoe is het mogelijk, vraagt hij daarbij, dat deze
triestheid, die zo treffend haar weerklank vond in de weemoedige natuurlyriek van
de 19e eeuwse dichter Koltsow, ook door onze eeuw met haar rijkdom en welstand
niet verdreven kon worden?12). Naar hetzelfde waarom vraagt Michail Demin:
‘Waarom doet het woeste verdriet van de taiga mij steeds zo'n pijn?’ Is deze triestheid
soms iets, dat zo wezenlijk aan de mens eigen is, zo vervlochten is met zijn
zielsstructuur dat het niet te overwinnen is? Kan men het inderdaad alleen maar
verdringen doch nimmer te niet doen, schijnt men te vragen? Alexander Prokofjew
smeekt vanuit deze onmacht het verdriet dat ‘neergelaten is in de golven’: ‘niet te
blijven drijven maar te zinken, naar de bodem, als een zware steen’13).
Spreekt hier nog een zeker verzet tegen de blijvende aanwezigheid van datgene
wat triest en somber maakt en wellicht ook een uiterste poging is tot volledige
verdringing, bij anderen wordt deze aanwezigheid aanvaard als een der grondmotieven
van onze existentie, als iets wat onlosmakelijk verbonden blijft aan het mens-zijn.
Een duidelijk voorbeeld hiervan geeft J. Kazakows verhaal De afvallige. In heel de
natuur leest de hoofdpersoon Jegor het ‘heimwee naar het onbereikbare’ terug, dat
zo sterk in hem zelf leeft en dat zijn bestaan daarom voortdurend hult in een nevel
van wonderlijke, vage en tegelijk milde triestheid14).

De onherstelbaarheid van het leed
De mensheid heeft de verworvenheden, die haar in de loop van een voortdurende
strijd ten deel zijn gevallen, met een hogere prijs moeten betalen. Vrijheid, welvaart
en geluk maken de winst uit van een beklemmend spel, waaraan het verlies evenmin
vreemd is. Hoe moet men dit verdisconteren?
De totale overwinning van de vervreemding is nog altijd even ver weg. Iedere
concrete overwinning behoudt daardoor haar relatief karakter. De vraag naar het
verantwoord-zijn van de vaak zeer hoge prijs, die ervoor betaald is, wordt hierdoor
des te dwingender. Ze dwingt, het leed op zijn absolute waarde te schatten. Het leed
moet ‘zuiver genomen worden’, zo zwaar als het werkelijk weegt en niet met aftrek
van de rente en de naderhand toegeschoven revenuen. Anna Achmatowa verwoordt
dit wel zeer duidelijk, wanneer ze bekent zich niet te kunnen losmaken van wat er
aan chaos en pijn gebleven is: ‘Dit zou toverij zijn als van de oude Cagliastro. Hij
is de meest geraffineerde Satan, die niet mét mij over de doden wil wenen, die niet
weet wat geweten betekent en niet weet waarom (het leed bestaat)’15).

11)
12)
13)
14)
15)

Denj Poezii 1962, p. 146.
Newa 9, 1962, p. 116.
Oktjabrj 8, 1963, p. 3.
Oktjabrj 7, 1959.
Denj Poezii 1962, p. 43.
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Niet alleen bij Achmatowa, die de oudere generatie vertegenwoordigt, doch
evenzeer bij de jongere schrijvers en dichters leeft de overtuiging dat dit alles in hoge
mate problematisch is, dat ook het licht van de ‘overwinning achteraf’ niet alle
schaduw vermag te niet te doen. De vraag naar de zin van het lijden
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blijft de geesten obsederen. De dialectiek van het kindertraantje, die Dostojewskij
zijn Iwan Karamazow zo indringend liet ontwikkelen, wanneer deze weigert een
volmaakte maatschappij te aanvaarden ‘al was die slechts tot stand gekomen ten
koste van één enkel kindertraantje’, keert juist bij de jongeren dikwijls terug. Is het
leed werkelijk afdoende gerechtvaardigd door een overwinning achteraf, door wat
een volgende generatie aan licht en geluk kennen zal? Is het niet onmogelijk, ja
immoreel, zijn ogen te sluiten voor het gebrachte offer en diezelfde onverschilligheid
ten opzichte van het verleden te koesteren, die uit de redeloze natuur spreekt? Is het
niet veeleer onbegrijpelijk, dat daar, waar gedood werd en oorlogen woedden, thans
rustig de bomen ruisen en een koele wind waait die suggereert dat alles goed is?16).
Men weigert dit te aanvaarden: ‘het hart kan noch wil geloven in het korte geheugen
van de natuur’.
Hoe zwaar weegt het leed? Deze vraag spreekt ook Robert Rozjdestwenskij openlijk
uit17). Ook hij zegt ‘het leed niet te willen afwegen’, alsof het op een weegschaal
gelegd zou kunnen worden en op te heffen zou zijn door een gelijk gewicht aan geluk;
alsof het leed geen diepere dimensie had die zich nimmer laat verdisconteren: ‘Ik
weiger het leed te wegen in grammen.... Ja, de mensen vergeten de verliezen. Ze
dulden bedrog en beledigingen.... Ja, de vlam gaat uit, de zuchten verstommen. Zelfs
de tranen der weduwen drogen op en er breekt voor de mens een nieuw tijdperk aan.
Maar.... de herinnering keert terug tot de levenden. De herinnering komt, om keer
op keer de kalenders door te bladeren. Ze drijft 's nachts over onze hoofden. Ja, ik
herinner me alles.... Ik weeg het leed niet af’. Nóg dieper reikend dan Rozjdestwenskij
twijfelt Grigorii Koerenew niet alleen aan de zin van sommige verschijningsvormen
van het leed, maar rondweg aan de zin van alle lijden: ‘Ik zou er alles voor geven
om ook maar één ogenblik te geloven, dat er verliezen bestaan die géén definitief
karakter dragen, die niet onherroepelijk zijn’18). Julia Droenina ervaart deze
onherroepelijkheid in het besef van de wezenlijke onmacht, iemand te helpen die
door de harde werkelijkheid van het leven blijvend geknakt is19). Hoeveel te meer
moet dit dan gelden, waar het de gehele aarde betreft, waar het gaat om de totaliteit
van alle geleden leed. ‘Het lijkt wel of de aarde hol is, zoveel bloed heeft deze bol
nodig’, nodig om de evenredig steeds problematischer wordende gelukkige eindfase
te bereiken, vindt Viktor Parfentjew20). Nikolaj Braun ziet de aarde ‘vol verliezen,
als een door leed gebroken moeder’, wier ‘borsten door tranen van verdriet en pijn
geschroeid zijn’21).
Een bijzonder reliëf krijgt het probleem van het lijden, wanneer men mediteert
over de offers, die in een oorlog gebracht worden voor de vrijheid. Het is typerend,
dat men in de oorlogsliteratuur van de laatste jaren zelfs van een wezenlijke
verandering kan spreken ten opzichte van wat vroeger als oorlogsthema centraal
stond. De oude beschrijvingen van heldendaden raken op de achtergrond om plaats
te maken voor belangstelling voor de mens en zijn geestelijke reactie op het dubieuze
fenomeen oorlog. Nu de eerste overwinningsroes voorbij is, ziet men als het ware
16)
17)
18)
19)
20)
21)

Lipkin, in Nowyj Mir 12, 1959, p. 115.
Joenostj 3, 1960, p. 4.
Znamja 6, 1961, p. 7.
Denj Poezii 1960, p. 40.
Joenostj 1, 1962, p. 25.
Zwezda 9, 1962, p. 90.
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voor het eerst, hoe achter de vaandels der zegepraal het leed en de dood nog altijd
wachten op een antwoord en ons opnieuw de ontmenselijking van een oorlog onder
ogen brengen. In Een klein stukje grond van J. Baklanow wordt de oorlog ook in de
tweede, overwinnings-fase
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geschilderd als een gebeuren dat tegelijk een nederlaag verbergt met haar even grote
verliezen22). In B. Okoedzjawa's Houd je goed, scholier, bekent de hoofdpersoon zijn
doodsangst in alle eerlijkheid. Ondanks de leuze: ‘sterven voor het vaderland’ verzet
hij zich ertegen, dit alles te ondergaan en roept hij uit: ‘Red me! Ik wil niet sterven!
Een stukje lood in het hart of in mijn hoofd en dat moet dan het einde zijn?.... Help
me! Het is toch al te dwaas om een mens te doden nog vóór hij iets in het leven heeft
kunnen volbrengen! Ik heb een moeder. Wat zal er met haar gebeuren? Weet je dan
niet, hoe heerlijk het is als een moeder je over je hoofd strijkt? Ik ben nog te jong
om dat niet meer nodig te hebben. Help me!’ En even verderop: ‘Wat is hier eigenlijk
aan de gang? Alles ligt overhoop, weggeworpen, verward. Schoolkinderen kruipen
door loopgraven, sterven aan hun wonden, keren zonder armen of benen terug naar
huis.... Wat is hier allemaal aan het gebeuren?’23). Eenzelfde innerlijk verzet tegen
het totale offer in de verschrikking van een oorlog kent de jonge Wolodja in Viktor
Rozows verhaal ABCDE: ‘Als ik er, wanneer ik mijn leven geef en me in
honderdduizend stukken laat scheuren, zeker van zou kunnen zijn dat er nooit meer
een oorlog komen zou, dán zou ik zeggen: asjeblieft!.... neem me...’. Wanneer deze
zekerheid echter nergens gegeven is, wordt het feit van deze slachtingen zinloos. Te
meer omdat ze geschieden zonder enig respect voor de mens, die wordt ingezet als
gold het een spelletje poker: ‘Alles wat je doen kunt is raden, als bij een kaartspel:
zal ik geluk hebben of niet?’24).
Men beseft al te duidelijk, dat het hier veroorzaakte leed een diepere dimensie
heeft, die om verklaring blijft vragen, ook al is de overwinning een feit geworden;
dat tegenover de winst in één dimensie een verlies in een wezenlijk andere dimensie
staat, zodat dus het een het ander niet recht trekken kan. Alexander Prokofjew ziet
dit blijvende tekort gesymboliseerd door de immer wachtende vrouw, zoals ze is
vereeuwigd in een gedenkteken voor de gevallenen. Het is een beeld van de mens
die blijft hopen tegen beter weten in, als op een wonder, omdat alleen een wonder
dit tekort ongedaan kan maken. Heel het gedicht spreekt van blijvende pijn en vraag,
van een blijvend wachten ‘de eeuwen door, zolang de wind in de kransen blijft
huilen’25). Men weet te goed, dat de verliezen even onherstelbaar zijn als een
amputatie26). Herhaaldelijk vindt men ook gedichten, die niet - als in de troubadourstijl
- beginnen met het offer en eindigen met de zege, doch beginnen met de zege en
eindigen in een volkomen relativerend ‘maar....’ dicht Oleg Sjestinskij: ‘ze vielen
voor de commune, de soldaten met hun heldere ogen. Ze zijn nu verstomd, ingelijst
tegen de muur, naast de ikonen in de Russische hoeven. De wereld is trots op deze
jongens, maar.... tot op heden treuren de moeders. Nog immer zijn zij niet
uitgeweend’27). Hier wordt een thema aan de orde gesteld dat herhaaldelijk terugkeert:
het leed van de achtergeblevenen blijkt niet te slijten met de jaren. De
oorlogsweduwen zijn het levend en tastbaar symbool van de onherstelbaarheid van
het leed en van de wezenlijke ontoereikendheid der slogan, dat ‘het leed niet tevergeefs
22) Nowyj Mir 5, 1959, p. 6.
23) Geciteerd uit Barbara Bode's periodiek overzicht der Sovjet-literatuur, Osteuropa 11, 1962,
p. 12.
24) Joenostj 9, 1961, blz. 21.
25) Oktjabrj 8, 1963, blz. 4.
26) Ljoedmila Tatjanitsjewa, in Denj Poezii 1961, p. 208.
27) Newa 11, 1958, p. 8.
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wijst Sergej Orlow op het verloren leven der vrouwen, die de
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veertig jaar gehaald hebben zonder enige levensvervulling: ‘Onze meisjes lopen
tegen de veertig. Ze houden op lief te hebben zonder ooit te hebben liefgehad... Uit
alle bestaande geluk hebben ze slechts de tot op heden niet minder geworden koorts
van de scheiding ontvangen....’. Dit is nooit meer goed te maken: ‘Niet gesproken
woorden en niet gezongen liederen kun je, evenmin als voorbije jaren, terughalen’.
Ook aan de achtergeblevenen heeft de oorlog ‘een half leven en nóg meer ontnomen’.
‘Ik wil hen niet troosten met te zeggen, dat het niet vergeefs was’ besluit Orlow. ‘Dat
is slappe troost, dat is in het geheel geen troost.... Het hele antwoord ligt hierin: een
vrouwenleven telt veertig jaren’28). Hoe je het ook wendt of keert, ook dit verlies is
een blijvend verlies. Leonid Asejew eist niettemin ook voor deze categorie
oorlogsslachtoffers het onvervreemdbaar recht op geluk, voor hen ‘wier pijn pas
begon bij het laatste afscheid’, wier leven één voortdurend, teleurstellend wachten
was: ‘wachten, grijs worden, wachten, met afgunst kijken naar de kleinkinderen van
'n ander’29).
De herinnering aan de verschrikkingen van een oorlog is zichtbaar aanwezig in
deze verloren levens. Dezelfde herinnering kan bij hen, die deze verschrikkingen
met eigen ogen hebben aanschouwd doch zelf de dans ontsprongen, tot een blijvende
angst worden. Ook hun levens blijven zo de wonden van het verleden dragen. Oleg
Dmitriew bekent, hoe hem soms plotseling en zonder enige aanwijsbare oorzaak de
doorgemaakte verschrikkingen opnieuw verschijnen en daarbij tot een krankzinnig
makende obsessie kunnen worden, een dodend spookbeeld waaraan men niet
ontkomen kan. Dan ‘zoemen de bijen als gouden kogels recht op mijn borst af....
Zware bloemen rijzen als ontploffingen uit de aarde omhoog.... Als een aanvallend
peleton valt de aarde mij aan, mij die als een stomme bunker vastgenageld sta....
Deze strijd komt plotseling op en duurt niet lang.... In iedere cel voel ik een scherf
en ik val. Ik neig mijn hoofd naar de aarde, die nat is van de dauw of van mijn
tranen.... Nooit zal ik meer wennen aan het geruis van het gras en de berkenbomen’30).
Door de herinnering aan het verleden blijft ook het heden een verschrikking. Een
soortgelijke bekentenis legt Alex. Rogatsjow af. Bij een plotselinge ontmoeting met
een krassende raaf wordt alles, wat een ogenblik geleden nog schoon was, ineens
getekend met heimelijke dreiging. Een sfeer van dood en duisternis doemt daar op,
waar zojuist alles nog in licht gevat scheen31).

De zin van het lijden
Confrontatie met de realiteit van het lijden en een eerlijk aanvaarden van het feit,
dat dit lijden verweven is met heel het bestaan, dwingt de mens opnieuw zijn houding
hiertegenover te bepalen. De mens kan niet anders dan zingevingen scheppen en naar
zins-samenhangen vragen. Dit zal hij ook hier doen. Nu eens klinkt deze vraag
opstandig, omdat men van een zin van het lijden niets meent te bespeuren; een andere
maal klinkt ze milder, omdat men vermoedt dat er een antwoord moet zijn.
28)
29)
30)
31)

Newa 7, 1962, p. 4.
Denj Poezii 1961, p. 17.
Joenostj 5, 1962, p. 59.
Denj Poezii 1961, p. 175.
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Waar dient dit alles voor, vraagt Wladislaw Sjosjin? ‘Is soms mijn verdriet
onmisbaar voor de dennen? Is het niet zo, dat de sleden tóch wel piepen? Wordt de
uitgestrekte vlakte niet tóch wel door de wind gewassen? En weet de zon, als hij
verdwijnt in de nevels, niet tóch wel weer te voorschijn te komen?’32).

32) Denj Poezii 1962, p. 222.
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Een antwoord geeft hij niet, evenmin als Wsewolod Rozjdestwenskij, voor wie het
probleem van het lijden óók een open vraag blijft: ‘Voor wie is het nodig en wie
heeft er schuld aan, dat het lied wel geraden maar niet geschreven wordt? Antwoordt
mij, winter en lente, velden. Antwoord mij, jij, mijn aarde....’. Al komt er dan geen
antwoord op deze obsederende vraag, iets is de dichter wel duidelijk geworden. Hij
weet van dit ‘nog niet gecomponeerde lied’ dat het ‘juist door zijn verdriet krachtig
is’33). Vindt Bella Achmadoelina misschien daarom, dat ‘de poëzie er niet is om de
mensen vrolijk te stemmen maar om ze te doen lijden’?34). Omdat ze onbewust
bevroedt wat een andere dichter duidelijker weet te formuleren: ‘Hoger dan het leed
is er geen berg ter wereld, want alles is open en zichtbaar vanaf deze hoogten’?
Als het lijden inderdaad zo'n wezenlijk bestanddeel van onze existentie is, moet
het toch minstens impliciet ook als zodanig aanvaard worden. Dan verkiest men dit
lijden ‘bewust en compromisloos’ te ondergaan, ‘op zich te nemen’. Dit kan op zijn
beurt inhouden dat aan het lijden een - zij het nog immer verborgen - zin wordt
toegekend. Duidelijk spreekt dit uit een citaat, ontleend aan Lidia Oboechowa's De
splinter. Hier wordt het leven, waarvan het lijden een wezenlijk bestanddeel vormt,
zeer positief ‘het grote leven’ genoemd, ‘het leven zonder leugens, het echte leven
dat zielegrootheid schenkt’: ‘Jullie toestand is moeilijk, zelfs tragisch. Aan ieder
ander zou ik zeggen: neem het niet te zwaar, het gaat voorbij.... Maar jou zeg ik deze
troostvolle leugens niet. Het is niet waar. Zo iets (schoons) komt nimmer terug. Je
kunt ervan overtuigd zijn, dat je een stuk van je ziel verliest, indien jullie (geliefden)
uit elkaar gaan.... Maar wat er ook gebeure, laat je nooit verleiden tot een compromis,
geloof er niet aan en troost je er niet mee. Niets in het leven is te herhalen en te
corrigeren. Om het grote leven te leven is veel moed nodig. Geve God je deze
zielegrootheid’35).
Dit grote leven is niet alleen de weg die de enkeling gaan moet. Het is een weg
die voor de gehele mensheid bestemd lijkt. De pelgrimstocht der mensheid is niet
slechts een zegetocht, maar evenzeer, méér wellicht nog, een kruisweg. Voor Semjon
Kirsanow is dit een heilige waarheid. Opmerkelijk is hierbij, dat hij het totale
wereldleed gesymboliseerd ziet door de Christusfiguur, wat voor de sovjet-literatuur
toch wel een wonderlijk en beslist nieuw geluid is. ‘Wie van ons was niet getroffen
door de stenen der beledigingen? (Wie van ons kende niet) de hondenbeten, de lippen
met azijn, de nagels in de handpalm? (Voor wie) werd de zon niet verduisterd door
de pijn?’ In een lange meditatie over zijn eigen voorbije leven en de naderende dood,
waarbij hij deze wereld sarcastisch ‘naar men zegt de beste aller werelden’ noemt,
pleit hij voor een eerlijke openheid tegenover het probleem van het lijden. Evenals
voor Lidia Oboechowa is ook voor hem de lijdensweg der mensheid ‘het grote leven’,
waarin misschien toch een diepe, verborgen zin schuilt. Kirsanow ziet deze zin
geenszins in alle klaarheid, maar schijnt haar toch wel te vermoeden, getuige het feit
dat hij de continuïteit van het wereldleed, met name zoals dat door Christus wordt
gesymboliseerd, de ‘meest belangrijke openbaring ter wereld’ noemt36). Dezelfde
33)
34)
35)
36)

T.z.p., p. 176.
Komsomolskaja Prawda, 28 - 4 - 1957.
Newa 2, 1961, p. 70.
Znamja 11, 1962, p. 136. Opmerkelijk is, dat Kirsanow hier teruggrijpt op een gegeven van
het prerevolutionaire Russische denken. Vooral in het Russisch volksgeloof werd het lijden
van Christus soms vereenzelvigd met het lijden van het volk. Als zodanig verscheen dit
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bezinning op de Christusfiguur als symbool van het zinvolle lijden vinden we ook
in S. Snegows: Ga tot aan het einde. De hoofdfiguur Terentjew, die het lijden in zijn
eigen bestaan maar al te goed kent, wordt door anderen een ‘kleine Christus’ genoemd.
Inderdaad is hij wonderlijk getroffen door de lijdende Christus, in wien zich ‘de
lijdensgeschiedenis voltrekt van een mens, een trieste menselijke tragedie’, die deze
mens tegelijk echter - en dit is belangrijk - een boeiende, ja zelfs ‘betoverende’ mens
blijkt te maken37). Terentjew is overigens welhaast een incarnatie van deugden, die
veeleer ‘typisch christelijk’ dan ‘marxistisch’ zijn; van vergeving, zachtmoedigheid,
vertrouwen in de mens ondanks alles, eenvoud, deemoed en vooral van overgave ten
overstaan van het lijden, in plaats van de revolte.
Het is opmerkelijk dat dit motief van de deemoed en de overgave, als exponenten
van een uitgesproken positieve levenshouding, als werkelijke deugden, meer dan
eens in de jongste sovjet-literatuur terugkeert. Als typisch voorbeeld kunnen we een
door Joerii Koeranow neergeschreven gedachte aanhalen. In een van zijn lyrische
meditaties over de natuur - de vorm waarin hij zijn wijsgerige gedachten meestal
kleedt - ziet hij de ziel der ganse natuur weerspiegeld in de ogen van een hinde,
waarin men ‘de verborgen, voortdurende onrust van het woud kan aflezen, de
bitterheid der kwetsuren, de treurige eenzaamheid en met dit alles tesamen de tedere
adel van de alvergeving’38).
Het lijden kan soms ook nieuwe perspectieven openen. Het vermag bijvoorbeeld
diepten van menselijkheid en onderlinge verbondenheid toegankelijk te maken die
anders gesloten blijven. Een goed voorbeeld hiervan geeft Tendrjakows verhaal
Kortsluiting, dat door de wijze waarop het thema van de zin van het lijden er wordt
behandeld soms aan Dostojewskij denken doet39).
Dit is echter slechts één dimensie, waarlangs het lijden ‘open wordt’ of liever
‘open worden kan’. Het mysterie van het lijden kent nochtans méér dimensies, die
alle vragen om een verlossend perspectief. Zo kan van zijn diepere zin ook iets
onthuld worden, wanneer het gezien wordt in het licht van een heel verre volmaakte
toekomst. Er moet, veronderstelt men, een correlatie bestaan tussen het geleden leed
en de voltooiing van het bestaan in die verre toekomst, ook al twijfelt men aan de
rechtvaardiging van één bepaald stuk leed door één bepaalde overwinning. Jewgenii
Jewtoesjenko legt dit verband inderdaad. Vertrekkend van uit de grondgedachte, dat
de ‘wereld als één grote marteling voor hem ligt’ zegt hij toch, dat er ‘in deze pijn
een tederheid en zoetheid, een wonderlijke heiligheid schuil gaat’. Waaraan het leed
deze paradoxale maar tegelijk wonderlijke heiligheid en mildheid ontleent, kan hij
niet anders dan in de vorm van een vraag formuleren: ‘Verdampte tranen, zullen
jullie ooit worden tot onweer (en regen), opdat de aarde opnieuw zal bloeien?’40).
Dezelfde vage verwachting, die door Jewtoesjenko nog niet direct wordt uitgesproken,
vindt een iets duidelijker vorm bij Nikolaj Rylenkow. Hoewel hij beseft dat ‘zelfs
wanneer alles gezegd en alles gevraagd zal zijn, het hart getrof-

37)
38)
39)
40)

motief ook herhaaldelijk in de voor-revolutionaire Russische poëzie. Vergelijk: N. Gorodecky,
The humiliated Christ in modern Russian thought, London, 1934, passim.
Znamja 4, 1962, p. 20.
Perewaly oesinskogo Trakta, Nowyj Mir 4, 1961, p. 79.
Znamja 3, 1962.
Joenostj 12, 1959, p. 25, 28.
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fen blijft door triestheid’, weet hij tegelijk toch, dat in deze blijvende triestheid een
vage verwachting verborgen ligt, juist zoals ook de somberheid van de herfst de verre
belofte van een nieuwe lente inhoudt41).
Dit alles komt wel bijzonder duidelijk tot uiting in Joerii Kazakows excellente
vertelling De afvallige. Het levensgevoel van de hoofdpersoon Jegor is het zuiverste
voorbeeld van die grondstemming, waarin het vage verdriet, dat hem soms onverwacht
overvalt, direct verbonden is met een even vaag maar ook even grenzeloos heimwee.
Hij zingt dit grenzeloze heimwee dan samen met zijn geliefde uit in een lied, waarin
‘zoetheid en pijn’ niet te scheiden zijn: ‘Ze zingen en voelen daarbij slechts één ding:
dat nu het hart schijnt te breken, dat ze nu als het ware stervend in het gras zullen
neerzinken. En ze hadden geen levenswater meer nodig en geen opstanding meer na
zo'n geluk en zo'n pijn..’. De paradoxale samenhang tussen geluk en pijn wordt
verklarend benaderd in een ander citaat uit hetzelfde verhaal: ‘Welke klank trilt er
in zijn hart en over geheel de aarde? Wat lokt hem zo en doortrilt hem in het mistige
avonduur? En waarom overvalt hem dit heimwee?.... Zijn hart vergaat van heimwee.
Wensen worden in hem wakker. Hij verlangt naar onbekende verten, naar een ander
leven’. Soms ‘stijgt zijn heimwee tot in het onmetelijke’. Dit onmetelijke heimwee
naar onbekende verten is de laatste en directe consequentie van een even onmetelijke
discrepantie tussen ideaal en werkelijkheid. Dit heimwee is pijn omdat de discrepantie
een feit is. Het is zoetheid omdat het een onuitgesproken belofte inhoudt; de belofte
dat die onbekende verten en dat andere leven wellicht ooit haalbaar zullen zijn, zij
het dan binnen nog onverkende perspectieven en langs een nog niet bevroede
dimensie42).

Het probleem van de schuld
Grotere openheid tegenover het probleem van het lijden kan ook een directere
confrontatie met het probleem van de schuld ten gevolge hebben. Er zijn voorbeelden
uit de hedendaagse sovjet-literatuur aan te voeren, die er op wijzen dat een dergelijke
bezinning zich daar inderdaad ook voltrekt. Essentieel hierbij is, dat dit geschiedt op
een wijze, die de door partij-ideologen aanbevolen zelfkritiek alleszins doorbreekt
en ver achter zich laat. Het blijkt veelal een herbezinning te zijn, die leidt tot een
diepere benadering van de mens als schepper van goed en kwaad en drager van een
geweten.
Een van de eerste winsten van deze herbezinning is het groeiend besef, dat de
vijand zich ook bevindt aan deze zijde van het front waardoor communisten en
kapitalisten gescheiden worden. Alleen reeds hierom wordt het kwade een onbekende
macht. Vroeger werd het al te gemakkelijk en al te naïef geïdentificeerd met het,
naar het scheen, vast omschreven en qua inhoud volkomen afgewogen begrip
kapitalisme. Thans ontdekt men echter, dat de scheidingslijn tussen goed en kwaad
geen klassen gescheiden houdt, maar ‘door de klassen heen loopt’. Een volgende
stap leidt dan tot het besef, dat de scheidingslijn ook niet zozeer individuen scheidt,
de goeden van de slechten, als wel ‘door de mens zelf heen loopt’. De vijand leeft in
41) Nowyj Mir 5, 1959, p. 46.
42) Oktjabrj 7, 1959.
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de mens zelf. Tenslotte staat de mens ook hier voor de ontdekking, dat de wortels
van goed en kwaad, van schuld en onschuld zo diep teruggaan in het schemerduister
van de mensenziel, dat ze
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soms zelfs niet meer duidelijk aan te wijzen zijn. Met name hierop heeft Iljitsjows
tegen de jongere schrijvers gerichte beschuldiging van cynisme betrekking. Dit
cynisme verwijt hij aan hen, die de absolute uitspraken van de partij inzake schuld
en onschuld, goed en kwaad meer en meer gaan relativeren en zo achter de gedicteerde
zekerheden steeds meer vraagtekens plaatsen.
Allereerst kan het besef van een problematische onschuld oplichten aan een
concrete situatie. In Nina Iwanters Opnieuw is het augustus tobt de hoofdpersoon
Boris over het gedrag van zijn vader, die in de Stalin-tijd een vriend niet te hulp
kwam. Later vraagt hij deze vriend, waarom zijn vader hem toen niet verdedigde,
ofschoon hij onschuldig was. Het antwoord houdt een duidelijke vrijspraak van Boris'
vader in: ‘Hij heeft me wel geholpen, want hij heeft op de partij-vergadering niets
in mijn nadeel gezegd.... Je kunt het je wellicht niet voorstellen, maar geen enkel
woord, het beste nog niet, had me toen kunnen helpen.... Zou je dan liever hebben
dat heel je familie er onder geleden had, indien hij dat goede woord gesproken zou
hebben?’ ‘Ja, ja, roept Boris dan hartstochtelijk en vertwijfeld uit, Ja!!’43).
Het kan ook gebeuren dat een daad, die aanvankelijk niet op haar schuldig karakter
werd onderkend, later zozeer als schuldbeladen wordt beseft, dat de blijvende
herinnering eraan heel het leven overschaduwt. Alexej Kozjewnikows Het Visioen
handelt over een militair, die gedurende de oorlog in een lazaret wordt verpleegd
door een mismaakt meisje. Zij wordt verliefd op hem. Zodra hij hersteld is vertrekt
hij echter zonder haar een blik waardig te keuren. Vertwijfeld loopt ze hem nog
achterna, de sneeuwstorm in. Hij vergeet het voorval voor enige tijd, maar later
obsedeert het hem meer en meer. Hij probeert haar terug te vinden. Ze blijkt echter
dezelfde dag voorgoed verdwenen te zijn, niemand weet waarheen. Nu is hij oud,
zijn leven is achter de rug. Zijn vrouw is dood en al bijna vergeten. Maar wie hij niet
vergeten kan is de mismaakte verpleegster. Wat hij haar heeft aangedaan, beseft hij
nu, heeft hem beladen met een ‘zware schuld’, waarvan hij ‘nooit meer zal kunnen
afkomen’44). Een niet minder boeiende benadering van het thema schuld geeft ons
Joerii Kazakows vertelling Daar loopt een hond. Het is het verhaal van een man, die
probeert te flirten met een stille, jonge vrouw en daarna weer snel van haar af wil
om zo volledig mogelijk te genieten van zijn vakantie. Later beseft hij plotseling,
dat hij zich door deze handelwijze heeft belast met een ‘niet meer goed te maken
schuld’45).
Het problematisch karakter van schuld en onschuld wordt bijzonder indringend
benaderd in W. Tendrjakows Drie, Zeven, Aas. De moeilijkheid spitst zich hier
aanzienlijk toe, omdat er geen sprake meer is van positieve schuld in een te vermijden
kwaad. Tendrjakow koos het thema van de doodslag uit noodweer. Ondanks haar
evidente onvermijdelijkheid wordt deze daad toch gevoeld als een werkelijke schuld46).
Tenslotte dienen we hier Tendrjakows verhaal Het vonnis te vermelden, waarin
opnieuw een geval van dubieuze schuld centraal staat. Op een jachtpartij wordt per
ongeluk een mens gedood. Niemand weet wie hem getroffen heeft. Wanneer echter
degene, van wie naderhand de dodelijke kogel afkomstig blijkt te zijn, vrijgesproken
wordt, neemt deze tegen ieders verwachting in toch bewust de schuld op zich. Om
43)
44)
45)
46)

Nowyj Mir 8, 1959, p. 39.
Nowyj Mir 7, 1960, p. 104.
Znamja 9, 1961.
Nowyj Mir 3, 1960, p. 31.
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rijzenis: ‘Dikwijls breekt in de ziel van de Russische mens een dergelijk onbewust
geweten door, dat hem dan een verbannen prostitué doet nareizen naar Siberië’47).

Oorsprong en wezen van de schuld
Confrontatie met het schuldgevoel betekent ook confrontatie met de vraag waar de
schuld vandaan komt en waarin haar wezen bestaat. Reeds het ervaren van de schuld
als realiteit veronderstelt, dat niet alles ‘op rekening van de omstandigheden’
geschoven kan worden. De schuld wordt losgemaakt van de sociale en economische
voorwaarden, ten opzichte waarvan het geweten niet meer dan een bovenbouw zou
zijn. Ze wordt een zelfstandige realiteit in de mens zelf. Ze krijgt een eigen, intrinsieke
waarde. Hiermee komt echter onmiddelijk de partij-doctrine in discrediet, die er
immers van uit gaat, dat de mens van oorsprong een onbeschreven blad is.
Waar komt het goede en het kwade uit voort? Dit is de vraag die zich Anton stelt
in G. Medynskij's roman De eer. Een communistische lerares verdedigt, wanneer ze
spreekt over de oorsprong van het goede, de tabula rasa-gedachte: ‘De mensen zijn
niet van geboorte goed, ze worden daartoe opgevoed’. De jonge Anton gaat daar
tegen in: ‘De mensen zijn goed vanaf hun geboorte en worden later verpest.... Goed
is hij, die van uit zijn hart, uit zichzelf goed is’48). Spreekt Anton voornamelijk over
een intrinsieke goedheid van de mens, de dichter Gamzatow is vooral gegrepen door
het niet minder reële en zich wellicht zelfs in een groter vlak openbarende kwade,
als iets dat eveneens in de mens zelf wortelt. Hij vergelijkt zichzelf met water, dat in plaats van zich daarheen te begeven waar de natuur er naar smacht, naar de rotsen,
- omlaag stroomt, naar gebieden die al van water oververzadigd zijn: ‘Mijn hart, wij
zijn in nood. Waarom wil je alsmaar niet hen liefhebben, die jou beminnen? Waarom
worden we immer daarheen getrokken, waar wij niet erg nodig zijn?’49). Naar hetzelfde
waarom vraagt Tendrjakow in zijn eerder genoemde vertelling Drie, Zeven, Aas.
Waarom doodt de mens zijn medemens, heel de geschiedenis door? ‘Is deze vloek
soms eeuwig en onveranderlijk? Kunnen we er ons dan niet van bevrijden?’50). Het
waarom schijnt het laatste woord te zijn in dit mysterieus gegeven. Waarom handelt
de mens nimmer zoals hij zou moeten en willen handelen, vraagt ook Robert
Rozjdestwenskij? ‘We vliegen elkaar in de haren en zwijgen woedend, dikwijls
zonder reden. We stappen over eden van trouw heen als was het de pest. We gunnen
elkaar het licht in de ogen niet en ik weet niet waarom. We vergeven elkaar ook geen
schuld.... Zo leven we en schelden we, voor niets. En we rimpelen ons voorhoofd,
peinzend en treurend...’51). Een zeer eerlijk, achtregelig gedicht van Wladimir Osinin
schijnt nóg sterker geladen met de gedachte aan een ‘geneigdheid tot het kwade’.
De dichter wijst op het paradoxale feit dat juist de mens, dit verstandelijk wezen, als

47)
48)
49)
50)
51)

Nowyj Mir 3, 1961.
Moskwa 5, 1959, p. 113.
Nowyj Mir 6, 1961, p. 128.
Nowyj Mir 3, 1960, p. 31.
Joenostj 4, 1960, p. 63.
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enig levend wezen ter wereld de vernietiging van zijn eigen soort voltrekt. Ook Osinin
eindigt overigens met de vraag naar het waarom52).
Voor Sergej Ostrowoj schijnt de geneigdheid tot het goede al een even dubieus
gegeven te zijn. Hij vermoedt een innerlijke weerstand in de mens en zegt

52) Denj Poezii 1961, p. 154.

Streven. Jaargang 17

765
daarbij dingen over haar, die een directe loochening inhouden van de tabula
rasa-opvattingen: ‘Men zegt, dat ze al eerder dan ik geboren was, deze sluwe luiheid,
deze oude traagheid.... Ze is als een schaduw en gaat overal achter me aan.... Hoeveel
heeft ze me al niet ontnomen? Hoeveel goeds heeft ze al niet in ontbinding
gebracht?’53). Het spreken van een schaduw doet onwillekeurig denken aan C.G.
Jungs welhaast gelijkluidende aanduiding van de negatieve kant in een ten opzichte
van goed en kwaad ambivalente mens. Nog duidelijker reminiscensies aan Jung bevat
een gedicht van Alexander Jasjin. Jasjin is vooral gegrepen door de droom die hem
zijn schaduwzijde openbaart. Duisterheden, die hij zich voordien niet bewust was,
geven zich nu volledig bloot. Zijn conclusie is even schokkend als eerlijk: ‘Ik schaam
me voor mezelf, want zo ben ik nu’54). De droom wordt hier een mogelijkheid tot
katharsis. Alleen al door de bewustwording, hoe schokkend die ook zijn mag, weet
men geestelijk rijker en meer open geworden te zijn. Een typische vorm krijgt het
vermoeden, dat de bewustwording van de eigen ‘negatieve kant’ een geestelijke
winst is, een winnen aan waarheid over de mens en primair over zichzelf, bij Wladimir
Pawlinow. Hij spreekt over de plotselinge bezinning op zijn eigen ‘schaduwzijde’
bij het horen van nachtelijke muziek. Er groeit een vage onrust in de dichter, een
onrust die tegelijk toch een verruiming en een herademing betekent. Het besef van
de eigen duisternis blijkt, hoe vreemd dit misschien ook mag klinken, een werkelijke
doorbraak naar het licht: ‘Ik ben vol onrust. Ik wacht als op een ontmoeting, op die
minuut waarin ontevredenheid over mezelf mij zal bevangen, opgeroepen door deze
schoonheid.... Zo keek ooit de sombere oermens voor het eerst naar het vuur....’55).
Deze bezinning op het wezen van de schuld, op haar mysterieuze werkelijkheid,
kan leiden tot bezinning op de voortdurend aanwezige eigen schuld in het verleden.
Het schuldbesef licht dan niet langer alleen maar op aan deze of gene concrete situatie.
Het blijkt uit te monden in een veel meer omvattend en veel dieper reikend besef; in
het besef van een totaal falen dat door heel het leven heen loopt als een zwarte draad,
een duister patroon.
Gedichten die dit besef uitdragen kan men in de sovjet-Russische literaire
periodieken herhaaldelijk tegenkomen. Men verwijt zich dat ‘veel dingen in vroegere
jaren niet afgemaakt zijn’, dat ‘veel gouden lentes niet verstandig zijn gebruikt, veel
heldere woorden zijn verzwegen en veel lege woorden zijn gezegd’56). Alexander
Jasjin, wiens geweten hem gebiedt: ‘leg verantwoording af over al je zonden’, spreekt
zijn spijt uit over de bittere maar niet te ontkennen waarheid, dat hij ‘aan
overwinningen zelfs niet heeft kunnen tippen’57). Een wrangere ondertoon klinkt door
in Wladimir Lifsjits' belijdenis, omdat het besef van de ‘onherstelbaarheid der
tekorten’ er een extra pijnlijke diepte aan geeft: ‘Toen ik ouder werd naar lichaam
en ziel begon ik me hevig verwijten te maken over alles wat ik beter had kunnen
doen, over wat ik nimmer had moeten doen.... Maar sommige fouten kun je niet meer
corrigeren’58). Margarita Aliger kent deze ‘bezinning achteraf’, die gedragen wordt
53)
54)
55)
56)
57)
58)

Joenostj 4, 1958.
Newa 8, 1959, p. 108.
Joenostj 7, 1959, p. 49.
A. Prokofjew, in Zwezda 11, 1959, p. 4; A. Abroskin, in Denj Poezii 1961, p. 14.
Newa 8, 1959, p. 107.
Oktjabrj 1, 1962, p. 132.
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hier ligt veel in opgesloten - haar twijfel uit over de mogelijkheid tot verbetering in
de toekomst. Zo schijnt haar biecht een bevestiging van de innerlijke onmacht van
de mens ten overstaan van de even onzekere opgaven die het leven stelt: ‘Ik herinner
me mijn leven van het begin af en onwillekeurig vertraag ik mijn pas. Wat heb ik
bereikt? Niets is geworden zoals het zou moeten zijn. Het is zo weinig. Wat heb ik
tot stand gebracht?.... Als ik later maar niet zal behoeven te wenen. Als ik me toch
maar niet te laat bezinnen zal. Want zijn alle opgaven wel opgelost?....’59). Voor Oleg
Sjestinskij betekent de bezinning op zijn verleden de pijnlijke ontdekking, eerder het
leven gespeeld te hebben dan het werkelijk te hebben geleefd. Hij beseft langs de
mensen en de dingen te zijn heengegaan door een tekort aan menselijkheid en een
gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel, en zo schuld te dragen aan de mislukking
van veel levens60). Wanneer bij een dergelijke bezinning de reeds gestorvenen
betrokken raken, kan dit betekenen dat de schuld tegenover de ander een ‘niet af te
lossen schuld wordt’61).

De schuldbeladen ouderdom
Confrontatie met het probleem van de schuld is moeilijk denkbaar zonder een
gelijktijdige bezinning op mogelijkheden, om de tekorten van het verleden in de
toekomst te elimineren. Zo kan een groot stuk levenszin ontleend worden aan de
voorziene of althans verhoopte correctie. Dit perspectief valt echter weg, wanneer
een dergelijke bezinning op het eigen falen zich voltrekt op een punt, van waaruit
ieder uitzicht op de toekomst ontbreekt. Het besef gefaald te hebben zal hierdoor
alleen maar worden toegespitst.
Het is inderdaad opmerkelijk, hoe vaak dit besef voorkomt bij degenen, die van
uit de levensavond terugblikken op het eigen verleden. Het opmaken van de balans,
dat steeds in grote eerlijkheid en deemoed geschiedt, blijkt in de meeste gevallen
een bezigheid te zijn, die het sluiten van de levensring nóg meer verduistert dan het
toch al is. Semjon Kirsanow, wiens ouderdoms-poëzie wel bij uitstek als voorbeeld
van bovengenoemde grondstemming kan worden aangehouden, biecht dat er ondanks
al zijn pogingen ‘los te komen uit de kringloop van ogen en monden vol bedrog’
toch slechts ‘diefstal van gevoelens’ bleef62). Wasilii Fjodorow spreekt zijn biecht
niet aan een mens maar aan de natuur: ‘Mijn geheugen is me bitterder dan het verwijt
van mijn verwanten.... Als een zieke, die lijdt aan een onbekende kwaal, zocht ik
genezing bij deze en gene. Maar ik werd overal teleurgesteld....’63). Elders ziet hij
zich als een beschuldigde voor een rechter, een hoogste instantie die zich middels
het eigen geweten openbaart: ‘Het hout knapt. En bij ieder geluid van het heldere
vuur zie ik, hoe de liefde die door mij in de steek gelaten is haar handen breekt....
Het wordt triest in mijn ziel, alsof ik voor het gerecht gedaagd ben. Ik kijk, zonder

59)
60)
61)
62)
63)

Denj Poezii 1960, p. 11.
Newa 2, 1962, p. 125.
Nadezjda Poljakowa, in Newa 3, 1958, p. 97.
Znamja 3, 1960, p. 117.
Znamja 9, 1959, p. 67.
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‘Het besef van de niet volbrachte plicht schroeit me overdag en

64) T.z.p., p. 73.
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's nachts’ dicht ook Jewgenii Dolmatowskij. ‘Alles wat ik gedaan heb is beneden de
maat’. Zozeer zelfs dat angst en twijfel hem fatalistisch dreigen te maken, getuige
de woorden waarmee hij zijn biecht besluit: ‘In het gezicht van de haven vergaan de
meeste schepen’65). Hij twijfelt ook aan de mogelijkheid, aan het einde van de
levensreis alsnog het roer om te gooien en een nieuwe koers, de goede koers te kiezen.
Als je oud bent kun je niet zo maar veranderen, hoe hartstochtelijk je dit ook verlangt.
Het heden, de ouderdom, is daarvoor te zeer de vrucht van het verleden. Het leven
is te zeer een geheel. Zich schuldig makend heeft men tegelijk zijn leven, zichzelf
gemaakt: ‘Wat je in je jeugd niet hebt gezegd, zul je nooit meer zeggen als je eenmaal
volwassen bent. Wie de diepten van de zee ooit vreesde, komt nooit verder dan de
plassen op straat. Als je in je jeugd niet hebt liefgehad, heb je geen recht om boos te
zijn op de liefde als je eenmaal oud bent. Als je in je eigen duisternis leefde, behoef
je niet te wachten op het licht van een ander. Als je in je jeugd geen vriendschap
kende, beklaag je dan niet over vijandschap in je ouderdom....’66). Niet minder somber
dicht tenslotte Marsjak, die eerder het leven vergeleek met ‘een treinreis door de
nacht, terwijl wij achter de schermen slapen’: ‘Op alle klokken kun je de simpele
woorden van een diepe waarheid aflezen: tijd verliezend verliezen we onze eer, en
wat achter blijft is ons kwade geweten’67).
Het kan aan geen twijfel onderhevig zijn, dat zowel de bezinning op het lijden als
ook het schuldbesef hun consequenties hebben op het wereldbeschouwelijk vlak. Ze
betekenen dat er nieuwe perspectieven opengaan met geestelijke verdieping en
vrijwording als mogelijk gevolg. Ze betekenen de aanvaarding van een wezenlijk
onvolkomen bestaan, ondanks alle en los van alle verworvenheden, die een volmaakte
maatschappij de wereld belooft te geven. Mét de toenemende uitdieping van het
besef, dat lijden en schuld nog altijd bestaan, verraden al deze verworvenheden
duidelijk hun betrekkelijk karakter en hun innerlijke onmacht waar het gaat om de
diepste vrijheid en het diepste geluk van de mens, om wie toch alles begonnen is.
Vooral voor de oudgeworden mens blijkt dit een bitter te verwerken realiteit, die tot
het einde toe principieel in het teken van de vraag blijft staan.
Essentieel hierbij is, dat met name het levensgebied van de schuld blijkt te liggen
bezijden de lijn die men trekken wil van vervreemding naar overwinning der
vervreemding. De schuldige tekorten blijven buiten de werkingssfeer van de
krachtlijnen, die de maatschappij op steeds volkomener wijze moeten rechttrekken
en oriënteren op het geluk. Oorsprong en dimensies van dit tekort liggen ergens
anders, in een nog onbekend maar hoogst belangrijk levensgebied, waartoe juist het
probleem van lijden en schuld met zijn intrigerende vraag wellicht de poorten vermag
te openen.

65) Oktjabrj 11, 1962, p. 11.
66) T.z.p., p. 9.
67) Joenostj 11, 1962, p. 65.
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Oecumenische kroniek
De oecumenische betekenis der Protestantse ordestichtingen
W.L. Boelens S.J.
DE daling van het aantal kloosterroepingen, vooral bij de vrouwelijke ordes en
congregaties, alsook de talrijke discussies over de aanpassing dier
kloostergemeenschappen aan de gewijzigde situatie van de profane wereld wijzen
op een crisis binnen de katholieke geloofsgemeenschap ten aanzien van wezen en
functie van het coenobitaire leven in de Kerk. Het heeft er wel eens de schijn van,
dat men dit kloosterleven eerder als een rand- dan als een kernverschijnsel waardeert.
Een confrontatie met de sporadische doch invloedrijke opleving van het ordewezen
binnen de reformatie kan tot een herwaardering van de tekenfunctie, van de
sacramentaliteit der ordegemeenschap in de Kerk helpen. Daar de opleving van een
protestants ordewezen geen op zich staand verschijnsel is, doch onlosmakelijk in
verbinding staat met een theologische en spirituele kentering in de reformatie ten
aanzien van liturgie, van een sacramentele en oecumenische theologie, kan deze
bezinning tevens leiden tot een beter begrip van een belangrijke trend binnen de
reformatie.

De kritiek van Luther en Calvijn
Wanneer we afzien van de polemische vertekening van het kloosterleven, kunnen
we als uitgangspunt voor het reformatorisch protest tegen het monnikendom de
beklemtoning van het algemene priesterschap van de gedoopten zien. De tot priester
aangestelde gelovigen bezitten wel een bijzondere roeping en een bijzonder ambt
volgens Luther, doch vormen geen tweede en hogere stand boven de christelijke
leken1); evenmin bezitten de kloosterlingen een hogere staat van volmaaktheid.
Speciaal tegen het monnikendom neemt Luther stelling in zijn De votis monasticis
(1521, gedrukt in 1522), waarin de definitieve binding der kloostergeloften als
onschriftuurlijk wordt gebrandmerkt. Men beschouwt ten onrechte het leven onder
de drie geloften als een bron van heiligheid. Daarbij knecht de band der geloften de
evangelische vrijheid der christenen. De christelijke vrijheid dient alleen op het geloof
in de kracht van Christus' zoendood en niet op menselijke werken van heiligheid
gefundeerd te worden. Hoewel Luther het afleggen der geloften, als daad van liefde,
niet zonder meer veroordeelt, wijst hij in ieder geval de these af, dat men in het
ordesleven een hogere vorm van christelijk leven zou aangaan. Wie niet dan met de
grootste moeite de afgelegde geloften kan onderhouden, is - ongeacht de kerkelijke
sancties - vrij om zich aan de aangegane verplichtingen te onttrekken.
Zo gezien hangt Luthers afwijzen van de bindende kracht der geloften van het
ascetische monnikenleven ten nauwste samen met de kern van zijn religieuze intuïtie:
de rechtvaardiging door het geloof alleen.
Calvijn publiceert in de laatste uitgave van zijn Institutie (1559) een syste-

1) Werken van Dr. Maarten Luther, Dl 1, De babylonische gevangenschap der kerk (1520). Kampen 1959, blz. 107-108 (vert. C.N. Impeta).
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matisch traktaat over de geloften2), welke de felheid ademt, die de meeste invoegingen
van 1559 kenmerkt. De levenslang durende band der geloften betekent een knechting
der christelijke vrijheid. In simpele gehoorzaamheid aan Gods wil dienen we heel
onze volgzaamheid te richten op Gods geboden. Het betekent menselijke overmoed,
God daarenboven nog het offer van de ‘raden’ aan te willen bieden. Met deze
werkheiligheid bedoelt men ‘een nieuwe en verzonnen dienst in te stellen om zich
verdienstelijk te maken bij God’ (o.c. § 17). Met zijn binding aan de geloften wijst
de mens drie scheppingsgaven af, welke hij veeleer in dankbaarheid had moeten
benutten. Daarbij weet men niet, of men van God de genade ontvangt om die geloften
voor de duur van het leven te kunnen onderhouden.
Uitgaande van het eenzijdig-kritisch belichte mendicant-monachale fenomeen van
zijn tijd veroordeelt Calvijn evenals Luther een aparte ‘staat van heiligheid’. Als
erudiete kenner der patristiek blijkt hij weet te hebben van de eigenlijke tekenfunctie
van het coenobitaire leven: ‘Wanneer hij (Augustinus) de liefde stelt als de hoogste,
ja schier enige regel van het kloosterleven, zullen wij dan denken, dat hij een
samenspanning prijst, waardoor weinige mensen zich onder elkaar verbinden en zich
van het ganse lichaam der kerk afscheiden? Integendeel, hij wil, dat de monniken
door hun voorbeeld de overige mensen voorlichten om de eenheid der kerk te
bewaren’ (o.c. § 10). Het is een verfoeilijk verzinsel, ‘dat er een volmaakter regel is
om te leven, dan die algemene, die door God aan de ganse kerk is gegeven’ (o.c. §
12).
Wanneer we in aanmerking nemen, dat Calvijns kritiek mede bepaald is door een
minstens gedeeltelijk corrupte kloosterbeleving van zijn tijd, moeten we toch zeggen,
dat zijn afwijzing de kern van de zaak geldt. ‘Daarom mogen de lezers bedenken,
dat ik meer gesproken heb van het monnikenwezen dan van de monniken, en gewezen
heb niet op de gebreken, die het leven van weinigen aankleven, maar op die, welke
niet gescheiden kunnen worden van de levenswijze zelf’ (o.c. § 15). Daarom vindt
Calvijn ook geen toegang tot het monachale ideaal der patristiek. ‘Intussen ontveins
ik me niet, dat ook in de oude vorm, die Augustinus aanprijst, iets is, dat mij weinig
behaagt.... Het was schoon, om, na afstand gedaan te hebben van onze goederen, vrij
te zijn van alle aardse bekommerdheid, maar de zorg om een huisgezin vromelijk te
regeren wordt door God hoger geacht, wanneer een huisvader, los en vrij van alle
hebzucht, eerzucht en andere begeerten des vleses, zich dit als voornemen gesteld
heeft, dat hij in een bepaalde roeping God dient’ (o.c. § 16).
Na deze duidelijke afwijzing van het coenobitaire leven, welke dieper gaat dan
een kritiek op eigentijdse misstanden en welke het centrum van het katholieke
heilligheidsstreven treft, wordt de vraag urgent, hoe men het wagen kan, binnen een
autochtoon protestantisme een kloosterleven met evangelische raden in te bouwen.

Protestantse ordesgemeenschappen
In ons bestek is het ondoenlijk, een bredere beschrijving van meerdere protestantse
kloostergemeenschappen te geven. Aan de hand van de voornaamste
2) J. Calvijn, Institutie, Dl 3, 3e druk z.j., Delft (vert. A. Sizoo). Het betreffende traktaak staat
in Boek IV, Hoofdstuk 13. Wij verwijzen steeds naar de §§ van dit hoofdstuk.
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doelstellingen van een drietal nogal uiteenlopende communauteiten - de broeders
van Taizé, de Marienschwestern van Darmstadt en de Casteller Ring van Schloss
Schwanberg bij Würzburg - zullen we peilen naar de diepste motieven, welke tot de
stichting leidden, om deze theologisch op hun waarde de schatten3).
Onder leiding van Roger Schutz, de huidige prior van Taizé, legden in 1949 - na
jaren van tastend zoeken - een aantal protestanten van verschillende confessie
definitief de belofte af, God en de naaste levenslang te dienen in een leven van
celibaat, van gemeenschap van goederen en van gehoorzaamheid aan de prior. Vanuit
bijbelse bezinning was men geleidelijk tot het inzicht gekomen, dat men in een
religieuze gemeenschap evenzeer een definitieve binding behoefde als in het huwelijk:
dán pas kan men volledig op elkaar rekenen. ‘Het is een definitieve offerande, zonder
spijt, in de zekerheid dat God getrouw is jegens hen die zich aan hem schenken’4).
Als eerste taak in hun samen-leven ziet de communauteit van Taizé het gezamenlijk
gebed, het hl. Officie, waarin de eenheid van ieder met God en dientengevolge de
eenheid van alle leden onder elkaar groeit en tot uitdrukking komt. Vanuit deze
gebedservaring ontstaat bij de communauteit het besef, als broederlijke
liefdesgemeenschap een teken te zijn van de eenheidscheppende verlossingskracht
Gods in de Kerk, welke bij de leden resulteert in een diepe zin voor de na te streven
oecumenische eenheid van de reformatorische kerken onderling en van de
reformatorische kerken met ‘hen die buiten staan’. Slechts vanuit dit zó verstane
liturgische communauteitsleven - waarmee een apostolische arbeid in van God
vervreemde milieus te Marseille, Algiers en Parijs verbonden kan worden - kunnen
de vele dogmatische publikaties van Taizé over de sacramentstheologie begrepen
worden5). Deze suggereren op hun beurt, over welke weg een toenadering tot de
katholieke en orthodoxe christenheid gebaand kan (en moet) worden: een verkondiging
van Godsliefde en naastenliefde vanuit een liturgisch-sacramenteel beleven. De
communauteit is in eerste instantie een concreet teken van christelijke naastenliefde,
van broederlijk samenleven op basis van een gezamenlijk gedeelde Godsliefde. Zo
is de communauteit de Kerk in het klein: een Godsvolk. Deze gemeenschap is een
vrucht van de Kerk, maar is van de andere kant ook een reduplicatief teken voor en
appèl aan het Godsvolk van de Kerk, om de christelijke naastenliefde zó te beleven
als het vóór-beeldig en tekenend in een ordesgemeenschap wordt verwerkelijkt.
Het is een van de grootste verdiensten van Taizé als reformatorische gemeenschap,
deze synthese van het wezenlijk staan binnen het Godsvolk in het voor-beeldig
representeren van het kerkeiijke liefdesideaal praktisch te hebben opgevat en
speculatief te hebben doordacht. Daarmede hebben zij het voornaamste bezwaar van
Luther en Calvijn opgevangen, dat bestond in de opvatting: de priesters en monniken
vormen een bijzondere stand van volmaaktheid, waarmede zij zich boven het
Godsvolk der Kerk verheffen.
Wanneer Taizé het wezen van de ordesgemeenschap vanuit haar tekenfunctie
3) F. Biot, Evangelische Ordensgemeinschaften (uit het Frans vertaald door H. Schüssler, Mainz
1962) beschrijft ontstaan en opzet van enkele gemeenschappen en geeft een proeve van
theologisch verstaan.
4) Ch.-E. Magnin, in Ruimte Nr. 17 (1962), p. 47.
5) M. Thurian, L'Eucharistie; La confession; Mariage et célibat; La confirmation. Men achte
verder op het tijdschrift Verbum Caro, waar vele bijdragen in de geest van Taizé verschijnen.
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in de Kerk bepaalt, staat zij geheel in de patristieke traditie. De kerkvaders Ambrosius,
Hiëronymus en Augustinus beschreven immers in hun De Virginitate de
vruchtbaarheid van het celibataire leven steeds in functie van het maagdelijke
bruidschap der Kerk. Zo ziet Augustinus, consequent doordenkend, in Maria juist
vanwege haar maagdelijk moederschap het oertype van de Kerk.
Dan is het ook niet meer verwonderlijk, dat de broeders van Taizé de Kerk verrijkt
hebben met een aantal hoogkerkelijke studies over de theologie van de Kerk en van
de sacramenten, welke van het grootste belang zijn voor het interconfessionele
gesprek. Dan beleeft men in de oecumenische theologie niet een wazig en formuleloos
verlangen naar kerkelijke eenheid, doch tast men vanuit de kern der christelijke
boodschap naar de eenheid van het christelijk beleven.
De broeders van Taizé zagen het coenobitaire leven op de eerste plaats als het
apellerende teken van liefde in de Kerk, waarin de genadekrachtige presentie van
Christus exemplair oplicht en waardoor het Godsvolk wordt opgeroepen, ernst te
maken met de radicaliteit der christelijke boodschap. In dezelfde sacramentele en
ecclesiologische zin beschouwen zij de tekenfunctie van ieder der drie geloften in
de Kerk. In de beleving der drie geloften komt in een nadrukkelijk teken tot uiting,
wat de Kerk in wezen is en bedoelt te worden, en dus ook, waartoe ieder lid van het
Godsvolk in de profane situatie van de wereld voortdurend moet worden opgeroepen.
Uitdrukkelijk wordt de opvatting uitgesloten, dat de ordesregel een menselijke
prestatie zou trachten op te wekken, waardoor men zijn eigen heil veilig zou kunnen
stellen of een stand van bijzondere heiligheid zou kunnen bereiken. Van de aanvang
af klinkt dus wederom het reformatorisch getuigenis door, dat echter niet bij een
negatie blijft staan en tot een synthese tracht te komen.
Het celibataire leven nemen de broeders op zich, om Christus en de naaste
belangelozer en intensiever te kunnen beminnen. Daardoor is men in de Kerk, die
in een situatie van sexuele anarchie haar christelijk ideaal beleven moet, een
concreet-tekenende verwijzing naar de eigenlijke bedoeling Gods op het punt van
de liefde. Deze vóór-beeldende liefde kan men echter slechts tot aantrekkelijke
uitdrukking brengen, indien men zelf gegrepen is door de liefde van Christus en
daarin blijvend groeit. Slechts omdat de liefdekracht van Christus reeds in de Kerk
aanwezig is, kan het monachale liefdeteken tot de Christus-liefde in radicale beleving
opvoeren.
Ook de armoede en gehoorzaamheid worden als positieve christelijke deugden
beleefd in een tijd waarin de materiële welstand en een egocentrische drang om zich
te doen gelden als absolute waarden worden geacht. Hier leven de broeders tekenend
voor, dat deze wereld voorbijgaat (Did. 10, 6) en de christelijke liefde radicaal-eeuwig
blijft (1 Kor 13, 8 en 13): het kloosterleven is de eschatologie in actie.
De Oekumenische Marienschwestern van Darmstadt - eveneens na de laatste
wereldoorlog gesticht vanuit bijbelse overweging en zonder roomskatholieke
beïnvloeding - tonen dezelfde oecumenische en ecclesiologische tendens, die we bij
de broeders van Taizé waarnamen. De bron en het brandpunt van hun samenleven
is een hoogkerkelijke liturgie en het dagelijkse koorgebed, waarvoor men zich pas
met rooms-katholieke en oosters-orthodoxe liturgieën ging confronteren, nadat men
vanuit directe bijbelbeleving een eigen weg uitgestippeld had en overeenkomsten
met genoemde liturgieën ging ontdekken. Het is begrijpelijk, dat uit deze ontdekking
van waarheidsbezit bij andere
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confessies, gepaard aan de in bijbelstudie en gebed dieper ervaren goddelijke wet
der naastenliefde, een oecumenisch interesse kon opleven, dat in vele publikaties en
manifestaties van de zusters tot ons spreekt6). Zo houdt hun habijt het midden tussen
de dracht van diakonessen en katholieke religieuzen. Hoewel de zusters merendeels
uit een academisch milieu voortkomen, omdat de stichting haar aanvang nam vanuit
bijbelkringen van studentinnen, en hoewel hun grote intelligentie onmiskenbaar is
(de stichteres Mutter Basilea Schlink is een zuster van de Heidelberger dogmaticus
E. Schlink), ligt de speculatief-theologische rechtvaardiging van hun christelijk ideaal
ver beneden die van hun broeders in Taizé. Als concreet teken van christelijke
naastenliefde doen zij echter praktisch niet voor hen onder. Ondanks veel
aanvankelijke tegenwerking en twijfel aan hun reformatorische orthodoxie bleven
ze kerkelijk trouw aan hun profetische functie binnen de reformatie. Juist daardoor
werden ze als ordesgemeenschap - van bijzonder belang binnen een in individualisme
versplinterd protestantisme - een waar ecclesiologisch teken: een aan Christus binnen
de kerk trouwblijvende gemeenschap onder het Kruis. Zo werken zij meer dan door
woord alleen mee tot de verwerkelijking van de éne Kerk-inspanning, wat iets anders
is dan de ene kerk-in-tegenstellingen. Pas op deze basis van het lijden vertonen de
beloften van celibaat (waarbij men pas over de weg van vereenzaming Christus en
de naaste té inniger terugvindt), armoede (om meer te kunnen geven) en
gehoorzaamheid (om vruchtbaarder ingeschakeld te kunnen worden in de dienst aan
de kerk) de draagkracht van hun uiterlijke gestalte.
Evenals de broeders van Taizé trekken de zusters vanuit een door intensief gebed
versterkt Christusleven en saamhorigheid naar in gevaar gebrachte zones, en werken
o.a. onder de asociale jeugd en in universitaire kringen van meisjesstudenten.
Anderzijds stellen zij leken in de gelegenheid, zich afzonderlijk of groepsgewijs in
het klooster te bezinnen op de christelijke boodschap, waarbij de grootste invloed
wel uit zal gaan van het communautaire en liturgische leven der zusters. Daarmede
een spiritualiteit ontsluitend, die in de katholieke Kerk nog steeds bepalend is.
Een derde coenobitaire gemeenschap kan, juist door haar andere vorm, onze ogen
openen voor het feit, dat men binnen het reformatorisch christendom tot eenzelfde
aan onze tijd aangepaste soort ordesgemeenschappen kan komen als in de katholieke
Kerk. We doelen op het ‘seculiere instituut’ der zusters van de ‘Casteller Ring’ op
het kasteel Schwanberg bij Würzburg. Hoewel de jeugdige groepering nog steeds in
de zoekende aanvangsfase verkeert, kunnen we toch reeds enkele ecclesiologische
tendensen waarnemen, die ook bij de broeders van Taizé en de zusters van Darmstadt
opvielen. Evenals de in de laatste decennia opgekomen katholieke seculiere instituten,
die van Pius XII in de apostolische constitutie Provida Mater (1947) hun officiële
goedkeuring en richtlijnen kregen, wil de vrouwelijke gemeenschap van de Casteller
Ring zich met levenslange binding aan de evangelische raden zo mobiel mogelijk in
dienst stellen van een apostolaat ‘in en vanuit de wereld’. Het streven is enkele jaren
na de laatste oorlog ontstaan onder een aantal jeugdleidsters van de verkennerij op
het kasteel en onder de leiding van de Gravin von Castell. Momenteel zijn

6) Over ontstaan en doel van de Marienschwestern: M. Basilea Schlink, Oekumenische
Marienschwesterschaft - Weg und Auftrag. - Darmstadt-Eberstadt, 1955.
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een twintig merendeels zeer jonge meisjes lid van deze gemeenschap, die zich na
zes vormingsjaren definitief binden door de evangelische raden.
In het centrum van hun leven staat een fijnverzorgde liturgie en - voor zover het
werk het toelaat - het gezamenlijke koorgebed, waarbij men in ordesdracht verschijnt.
De gemeenschap staat in princiep alleen open voor toetreding van leden uit de lutherse
confessie en weet zich geestelijk eng verbonden met een kring hoogkerkelijke
predikanten van de Beierse Landeskirche. Hun geestelijke leider is een
godsdienstleraar aan de Würzburgse middelbare scholen, die zelf in celibaat leeft.
Op deze wijze verschillen ze merkelijk van de gemeenschappen in Taizé en Darmstadt,
die uit leden van verschillende protestantse denominaties bestaan en de kerkscheuring
meer ‘aan den lijve’ ervaren: we denken aan problemen als de
avondmaalsgemeenschap.
Hoewel de zusters, die zich vooral op het jeugdwerk toeleggen, niet principieel
erop uit zijn contact met leden van andere confessies op te nemen - waarvoor de
leden trouwens grotendeels nog te jong zijn - is hun oecumenische betekenis en
interesse onmiskenbaar, vooral ten opzichte van lutheranen die tot een spiritualistische
en antiliturgische richting behoren. Doch ook een katholiek zal in een gesprek met
hen gemakkelijk tot een geestelijk contact geraken. Vanuit de samen verzorgde
liturgie is ook bij deze zusters een gemakkelijk te bespeuren gemeenschapszin
gegroeid, welke tot kerk-bewustzijn leidde. Daar zij behoren tot de rechtervleugel
der lutheranen, is dit echter een dogmatisch sterk door de Belijdenisgeschriften
bepaald kerkbewustzijn. Daar de zusters van de Casteller Ring zich zeer intensief
aan het praktische apostolaat wijden, zal men van hen geen speculatief-uitgewerkte
rechtvaardiging van hun ordesideaal mogen verwachten. Hun teken-zijn zal zich dus
meer uitsluitend in het praktische leven binnen de lutherse kerkgemeenschap
uitwerken, doordat zij laten zien, hoe men biddend kan werken. In deze zin
interpreteren zij de benedictijnse spiritualiteit: ‘Das benediktinische Leitwort ora et
labora - bete und arbeite - ist dabei richtungweisend. Alle Arbeit will verstanden sein
als Gottesdienst und wird damit in eine direkte Beziehung zum geistlichen Leben
gesetzt’7).

Het sacramentele karakter der ordesgemeenschappen
Wij meenden de reformatorische ordesgemeenschappen als een ecclesiologisch
fenomeen bij uitstek te mogen karakteriseren. En dit was zo verrassend, omdat de
pointe van Luthers en Calvijns kritiek juist gericht was tegen het kloosterleven als
een aparte staat van volmaaktheid, als een ‘boven het kerkvolk staan’. Luther en
Calvijn zagen niet meer de ecclesiologische binding en functie van het monnikendom
in hun tijd: vele monniken hebben hen dat begrijpen dan ook wel moeilijk gemaakt.
Parallel met die eerste kritiek karakteriseerden de Reformatoren de
ordesgemeenschappen als instituten van werkheiligheid, waar men zich niet durfde
te verlaten op het geloof in Christus' verdiensten.
De reformatorische ordesgemeenschappen maken beter dan een uitsluitend
speculatieve verantwoording van onze zijde duidelijk, waar het in het katholieke
7) Der Casteller Ring (als Ms gedrukt), p. 6.
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kelijk christendom verankerd ligt en welke belangrijke functie het daar uitoefent.
Het ordesleven is niet een randverschijnsel maar een kernverschijnsel van het
christendom, waarin het christelijk ideaal vanwege zijn radicaliteit het duidelijkste
als teken doorbreekt. De ecclesiologische waarde van het ordesleven ligt n.l. in zijn
sacramenteel karakter. Daarom is de opleving van het ordesleven in de reformatie
van bijzondere betekenis voor de oecumene.
Het wezen van het sacrament, waarvan de zin aan katholieke én aan reformatorische
zijde opnieuw wordt overwogen en doorgedacht, ligt in zijn tekenkarakter, in zijn in
volste zin mee-delende karakter. Een door ruimte en tijd bepaalde materiële vorm welke we eerder als ‘handeling’ dan als ‘ding’ opvatten - wordt drager van goddelijke
genadewerking, wordt teken van Gods werkende aanwezigheid. In deze ruime zin
opgevat is heel de heilsorde een sacramentele, waar God de zichtbare scheppingsorde
gebruikt ter mededeling van het bovennatuurlijke heil. Deze in-carnatorische,
in-wereldse tendens bepaalt heel de christelijke heilsorde, heel de ‘nieuwe bedeling’.
Christus en de Kerk zijn - zij het niet uitsluitend - zichtbare en tijdruimtelijk bepaalde
dragers en mededelers van heil, d.i. zichtbare gestalten van boven zichzelf uitwijzende
tekenen. Het materiële teken is nooit in staat de transcendente werkelijkheid, waarvan
het de drager is, adequaat uit te drukken en moet zich tot een verhullend onthullen,
tot een mysterievol ver-wijzen beperken8).
De protestantse ordesgemeenschappen blijken - vooral in hun praktisch beleven
- een grote feeling voor deze sacramentaliteit der heilsorde te bezitten. Zij kweken
daardoor binnen de reformatie begrip aan voor de eigenlijke intenties van de
kloosterlingen. Het is van niet te overschatten belang, dat men binnen de reformatie
praktisch poogt waar te maken, dat het kloosterleven realiseerbaar is op een wijze,
die de kritiek der H. Schrift kan doorstaan en die door de H. Schrift zelfs positief
wordt gesuggereerd9).
Het valt daarbij op, dat de reformatorische ordesgemeenschappen het protest tegen
de theologische sententie van de ‘staat van volmaaktheid’ delen, wanneer deze uit
kan lopen op een ‘twee-standen-theorie’, die de broederlijke eenheid in de kerk in
gevaar kan brengen. Daarom leggen zij de nadruk op de diakonale dienst áán en de
exemplair-richtinggevende tekenfunktie binnen de kerk.
De dienst binnen de kerk wordt dan - vanuit de liturgische en de in enge zin
sacramentele beleving - uitgedrukt door het levende teken-zijn in kerk en wereld.
Deze opdracht is wel identiek met het christenzijn, maar de kloostergemeenschap
heeft de roeping én de genadekracht, dit algemeen-christelijke teken in grotere felheid
te laten oplichten en te verkondigen. Dat is de eigen profetische functie van de
coenobitaire gemeenschappen naast het ambtelijke priesterschap en het algemene
priesterschap der leken. Waar de reformatie steeds haar profetische taak heeft
8) Het zou ons te ver voeren, hier het onderscheid tussen het woord der verkondiging en het in
het woord der verkondiging geïmpliceerde sakrament aan te geven. We beperken ons tot de
suggestie, dat het ‘woord’ en het ‘sacrament’ gemeenzaam zijn in het tekenkarakter, in hun
verwijzende en mee-delende karakter. Vanuit deze gemeenschappelijkheid zou het onderscheid
gedefinieerd moeten worden. Vgl. K. Rahner, Wort und Eucharistie, In: Schriften zur
Theologie, Bd. IV, blz. 313-355.
9) Voor armoede: Hand 2; celibaat: Mt 19 en 1 Kor 7; kerkelijke gehoorzaamheid: Lk 10, 16;
2 Kor 2, 9; Fil 2, 12; 1 Thess 5, 12.
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wacht, opdat het woord niet slechts uitwendig klinkt, doch ook uitwendigscheppend
vrucht voortbrengt.
De diakonale dienst van de kloostergemeenschappen aan de kerk - een zichtbaar
teken van Gods heilswil te zijn - zal zich in de belangrijkste situaties, waar alle
christenen hun strijd uit te vechten hebben, appellerend moeten uiten. Deze toets van
kritiek konden de genoemde gemeenschappen doorstaan.
Primair staat bij alle gemeenschappen het gebedsleven. En het persoonlijke
gebedsleven stond gecentreerd rond het gezamenlijke liturgische koorgebed, het
officiële gebed van het Godsvolk. Het streven was bij alle gemeenschappen eveneens,
de woorddienst met de avondmaalsdienst te verbinden. Zo dragen zij
stimulerend-tekenend suggesties aan, hoe men in de gemeenten de eredienst Gods
kan verzorgen: de eerste opdracht van de Kerk.
Bij deze ecclesiologische spiritualiteit vindt men de kracht, om werkelijk broederlijk
en zusterlijk samen te leven. Dit valt zelfs een oppervlakkig bezoeker op. Het gebod
der naastenliefde, dat door Jesus aan het gebod der Godsliefde werd gelijkgesteld,
wordt hartverwarmend in de kerk voorgeleefd.
In dienst van deze tweevoudige liefdebeleving in de kerk staat de beleving van de
drie evangelische raden, als een levend vermaan, dat we op deze aarde geen blijvende
woonplaats bezitten, aan de aardse goederen geen absolute waarde mogen toekennen.
Alle scheppingsmogelijkheden worden door de evangelische raden ‘tekenachtig’ in
dienst van de naaste, en zo tot eer van God aangewend.
Het Godsvertrouwen, dat leidt tot de definitieve binding aan de drie evangelische
raden, vloeit voort uit een bepaalde visie op de volharding in het heil, welke niet
gemakkelijk in Calvijns conceptie van de predestinatie ingebouwd kan worden. Taizé
heeft zich uitdrukkelijk over dit probleem uitgesproken en het mag worden verwacht,
dat deze discussie niet zonder invloed zal blijven op de calvinistisch-christelijke
denominatie. Ter rechtvaardiging van het waagstuk der levenslange binding aan de
evangelische raden, hebben de broeders van Taizé zich uitdrukkelijk beroepen op
de Doop, welke een definitieve roeping ten heil betekent.
Wanneer men de aflegging der geloften ook geen tweede Doop kan noemen, zoals
men in de scholastiek heeft geprobeerd, blijkt uit de protestantse discussies over de
verhouding van Doop en aflegging der geloften, dat de laatste iets te maken heeft
met de kern van het christelijke leven: n.l. een bezegeling te zijn van de uitverkiezing,
welke bij het Doopsel mysterieus werd verkondigd.
Ook hier treedt derhalve het in wijde zin verstane sacramentele karakter van de
geloften aan het licht en blijkt eens te meer, dat het coenobitaire leven niet een
randverschijnsel, doch een kernverschijnsel van het sacramenteel-ecclesiologisch
verstane christendom is. Juist daarom roept de karakterisering van het reformatorische
kloosterleven kernproblemen van het christendom op. De bevredigende beantwoording
daarvan zal derhalve van grote betekenis zijn voor de groei der Oecumene.
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Onderwijs kroniek
De opleiding van leraren voor het hoger secundair onderwijs in
West-Europa
J. van Daele
HET probleem van het groot aantal mislukkingen in de eerste jaren van het hoger
onderwijs beperkt men gewoonlijk tot de vraag, hoe men de programma's en
studiegewoonten van het middelbaar onderwijs en die van de eerste universiteitsjaren
beter op elkaar kan doen aansluiten. Maar dit is niet het enige knelpunt. Tussen beide
onderwijsniveaus bestaat nog een andere band dan aan elkaar aangepaste programma's
en methoden, een levende band: de leraar, die na de nodige opleiding op
universiteitsniveau terugkeert naar het middelbaar onderwijs, om daar weer nieuwe
elementen voor het hoger onderwijs te vormen. Vóór men, zoals vaak gebeurt, de
schuldigen voor de gebrekkige aansluiting tussen M.O. en H.O. in de middelbare
school gaat zoeken, doet men er goed aan, zich eerst eens af te vragen wat het hoger
onderwijs doet om de aspirant-leraar pedagogisch en technisch op zijn taak voor te
bereiden. Een vergelijking met andere landen van West-Europa kan daarbij nuttig
zijn.

Frankrijk
In Frankrijk heeft de leraarsopleiding een drievoudig doel. Men gaat uit van de
overtuiging dat een academische titel op zichzelf niet volstaat om van de academicus
een goed leraar te maken; dat de opleiding van de aspirant-leraar niet voltooid is op
het ogenblik dat hij les begint te geven, maar voort moet gaan zolang de leraar dat
zelf wenselijk of nodig acht; ten slotte stelt men dat de opleiding, hoewel ze gebeurt
in het kader van de universiteit (die een staatsuniversiteit is), als een apart geheel
moet georganiseerd worden. Het hele systeem is geregeld door een decreet van 17
januari 1952. Het merkwaardige is, dat het tekort aan leraren, waarmee Frankrijk
voor die datum te kampen had, door dit nieuwe systeem werd verholpen.
Na het behalen van zijn diploma hoger onderwijs moet de aspirant-leraar een
schriftelijke en mondelinge proef afleggen over een onderwerp van zijn specialiteit.
Deze proef wordt voorafgegaan door een algemene dissertatie ten einde het onderwerp
van het examen te beperken. Het doel van deze proef is hoofdzakelijk, het aantal
aspirant-leraars te herleiden tot diegenen waarvan men verwacht dat ze hun taak met
vrucht zullen kunnen vervullen. De proeven worden eenmaal per jaar afgenomen,
in Parijs. Dit brengt mee dat ze hetzelfde euvel vertonen als het bekende baccalauréat,
d.w.z. een grote toeloop van kandidaten die zo vlug mogelijk de pletrol moeten
passeren, maar van de andere kant heeft de methode het voordeel dat voor het hele
land een gelijk peil wordt gehandhaafd.
De aspiranten die voor deze proef slagen, worden regionaal verdeeld over zestien
pedagogische centra, waar hun werkelijke opleiding begint. Zij worden
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verdeeld in groepen van drie en toevertrouwd aan wat men een assistent of mentor
zou kunnen noemen. De opleiding omvat drie fasen: 1) de aspirant woont lessen bij,
gegeven door de assistent; 2) de aspirant treedt actief op als studiemeester en helpt
bij de voorbereiding van de lessen; 3) hij geeft zelf les in het bijzijn van zijn collega's
en van de assistent. Deze activiteit omvat 8 uur per week gedurende ten minste 9
weken. Zij wordt aangevuld door cursussen betreffende methodiek, pedagogiek,
algemene cultuur en schoolwetgeving. Op het einde van het jaar kan men zich voor
het examen aanbieden en 't C.A.P.E.S. (certificat d'aptitude professeur de
l'enseignement du second degré) behalen. Na deze eerste periode wordt de aspirant
aangespoord, gedeeltelijk taken in het onderwijs te aanvaarden, maximum 2 uur per
week.
Een der voornaamste aspecten van deze pedagogische centra is, dat ze ook
toegankelijk blijven voor leraars in functie, zodat te allen tijde een interessante
uitwisseling van ervaring tot stand kan komen.
Het systeem is nog in volle evolutie. Allerlei details (zoals b.v. de vraag, welke
theoretische vakken op het programma moeten voorkomen) moeten nog definitief
geregeld worden. Maar zoals ze nu reeds functioneren, vormen deze pedagogische
centra een interssante verwezenlijking, die vele Europese landen de Fransen kunnen
benijden.

Italië
In Italië bestaat er praktisch geen speciale opleiding voor leraren. De staat verplicht
de aspirant-leraar tot geen enkele pedagogische of methodologische studie. Wel zijn
er enkele pedagogische cursussen door het privé initiatief opgericht, maar zij geven
louter informatief onderricht waaraan geen enkel wettelijk statuut verbonden is.
Stelt de Italiaanse wetgeving dan helemaal geen eisen? Toch wel, maar heel het
systeem is gericht op de technische bagage van de aspirant zonder enige aandacht
voor zijn pedagogische vorming. Na aan de universiteit zijn laurea (licentiaat) behaald
te hebben, moet de toekomstige leraar een mondelinge en schriftelijke proef afleggen
(esame di abilitazione all' insegnamento o alla professione), die handelt over te geven
stof. Slaagt hij daarvoor, dan heeft hij het recht les te geven. Wenst hij echter in het
staatsonderwijs te werken, dan moet hij opnieuw een dubbel examen afleggen over
dezelfde stof. Daarna kan hij op proef (straordinario), na een wachttijd van twee
jaar en met goedvinden van de inspectie, ten slotte vast benoemd worden.
Het is zonder meer duidelijk dat deze opleiding eenzijdig en onvolledig is. Een
groot bezwaar van dit systeem is bovendien, dat de staat eerst de universiteit en
vervolgens zijn eigen examens discrimineert. Dit schept een onmogelijke toestand.
Ook de Italianen beseffen dit ten volle en vragen zelf niet beter dan naar een
volwaardig systeem te evolueren.

Engeland
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Het Engelse systeem heeft enkele speciale karaktertrekken: 1) de opleiding gebeurt
in groepsverband en maakt deel uit van het onderwijs op universitair niveau; 2) door
een systeem van studiebeurzen kan het ook door studenten met een bescheiden
inkomen praktisch kosteloos gevolgd worden.
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In Engeland en Wales ligt de verantwoordelijkheid voor de leraarsopleiding bij de
Minister of Education. Sinds 1952 (zie Frankrijk) heeft de minister deze taak
overgedragen aan de universiteiten en gespecialiseerde instituten. Deze geven, na
een bepaalde opleiding, het teacher's certificate, waarna het ministerie de nieuwe
leraar als qualified teacher kan erkennen.
De opleiding gebeurt dus in het raam van de universiteit door middel van zestien
Area Training Organisations, die over het hele land verspreid zijn. Zij beschikken
over een apart gebouw met vergaderzalen, bibliotheken en dergelijke. Ook
afgestudeerde leraren kunnen lid blijven van een ATO en voortdurend de technische
en pedagogische evolutie blijven volgen. De student die deze opleiding wenst te
volgen, is praktisch verplicht volledig in te wonen. Om deze kosten te dekken worden
door het ministerie studiebeurzen toegekend die het cursusgeld, kost en inwoning,
zakgeld en een bescheiden reisbeurs omvatten. Deze regeling heeft tot gevolg dat de
aspirant-leraar er financieel beter voorstaat dan de leraar die voor het eerste jaar les
geeft. Het is wel interessant, het sociale aspect van dit probleem even te onderstrepen.
De opleiding duurt één jaar (drie trimesters) en kan chronologisch als volgt
ingedeeld worden: 1) drie weken bij wonen van lessen alvorens de definitieve
opleiding begint; 2) cursussen betreffende de principes en de recente geschiedenis
van de pedagogie, cursussen over experimentele psychologie, de gezondheid van het
schoolgaande kind, algemene en bijzondere methodiek; 3) een praktijkperiode
(blockteaching) van ongeveer zes weken.
Na het behalen van zijn certificate blijft de leraar meestal nog jaren lang lid van
zijn ATO, zowel om zich verder te bekwamen als om zijn kennis en ervaring op
jongere collega's over te dragen.
Aldus vormt het Britse systeem een geheel waarin zowel de pedagogische als
methodologische en sociale aspecten prachtig bij elkaar aansluiten.

Duitsland
In Duitsland wordt de lerarenopleiding wettelijk geregeld door de verschillende
Länder, met het gevolg dat er geen eenheidssysteem bestaat voor de hele
Bondsrepubliek. Het is dan ook nutteloos, hier op praktische schikkingen en details
in te gaan. We volstaan met de algemene lijnen.
De aspirant-leraar die zijn universitaire diploma heeft behaald, moet eerst 6 à 7
weken aan een Hohere Schule een leraar in functie van zeer nabij volgen. Daarna
moet hij nog twee examens afleggen, om vervolgens als Studienreferendar (ong. 350
DM per maand) zijn eigenlijke opleiding te krijgen. Deze duurt twee jaar, vier
semesters. In de eerste twee semesters valt het accent meer op de praktijk: les volgen
en les geven (ongeveer 10 uur per week) met twee of drie ‘officiële’ lessen die min
of meer als examen gelden. Het tweede jaar besteedt meer aandacht aan de
pedagogisch-didactische opleiding met cursussen, studiereizen, seminaries en
groepswerk.
Hoewel de hele opzet heel degelijk blijkt te zijn, zijn er toch verschillende nadelen
aan verbonden. De aspirant-leraar is in het Duitse systeem geen student, maar een
ambtenaar. Daarmee is de sociale positie van de leraar verzekerd, maar voor onze
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landen, waar het privé initiatief in het middelbaar onderwijs zo'n belangrijke plaats
inneemt, schijnt deze opvatting weinig geschikt. Bovendien is het systeem te
ingewikkeld om een oplossing te bespoedigen voor het tekort
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aan leraren. Ten slotte, door het feit dat de opleiding in handen is van het openbare
gezag, wordt ze niet genoeg geïntegreerd in de universiteit. Het gevaar bestaat dat
men daardoor vervalt in een soort ‘hogere regentenschool’. Eén van de doelstellingen
van het middelbaar onderwijs is echter, de leerlingen voor te bereiden op het hoger
onderwijs; dit gebeurt bij voorkeur door mensen die het hoger onderwijs van binnenuit
kennen.

België
In afwachting van een definitieve regeling werden in België met betrekking tot de
lerarenopleiding voor het hoger middelbaar onderwijs enkele voorlopige maatregelen
getroffen in het ministeriële rondschrijven van 30 november 1948. Deze regeling is
nog steeds van kracht.
De opleiding kan samengaan met de cursussen van de licentie aan de hogeschool
en is gespreid over twee jaar. In het eerste jaar moet de aspirant twintig lessen volgen
aan een atheneum en drie uur cursus per week aan de hogeschool. In het tweede jaar
moet hij twee uur theorie per week volgen en tevens een niet nader bepaald aantal
lessen geven. Daarmee is de opleiding ten einde.
Blijkbaar is dit nog te veel. Er kan ook het volgende gebeuren: een student heeft
de kandidatuur Germaanse talen achter de rug en moet een specialiteit kiezen; hij
kiest de Engelse taal en sleept, samen met zijn licentiaatsdiploma, het aggregaat
voor het hoger middelbaar onderwijs in de wacht; de licentie in de Germaanse talen
geeft hem nu tevens het recht, Duits te onderwijzen, hoewel hij die taal, laat staan
de methodiek ervan, de laatste twee jaren niet meer heeft bestudeerd.
Terwijl in andere Europese landen het probleem pas in 1952 geregeld werd, werd
het in België reeds in 1948 aan de orde gesteld. België had dus vóór kunnen zijn.
Maar in werkelijkheid staat het nu ten minste tien jaar achter. Met de enkele uren
die ze ter beschikking heeft, doet de universiteit wat ze kan, maar de wetgever blijft
haast volledig in gebreke. Voor het Ministerie van Opvoeding en Cultuur bestaan er
wat het aggregaat betreft op het ogenblik geen problemen. Het officiële standpunt
luidt namelijk: zolang de minister het probleem niet administratief aan de orde heeft
gesteld, is er geen probleem.

Nederland
Ook in Nederland maakt de lerarenopleiding op het ogenblik een ernstige crisis door:
er is een groot tekort aan onderwijzend personeel.
Praktisch heeft men dit tekort nu zo trachten op te vangen, dat men niet volledig
of zelfs niet bevoegd om het even welk vak mag geven, maar in de betaling wordt
met de bevoegdheidsgraad rekening gehouden. Daarmee wordt echter de gebrekkige
opleiding niet verholpen. Deze vertoont ongeveer het volgende beeld:
1. wie het doctoraal examen gehaald heeft in een bepaald vak, wordt volledig
bevoegd geacht voor dat vak, ook al heeft hij geen enkele pedagogische,
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methodologische of didactische opleiding gekregen; tegenwoordig moet men
gedurende twee jaar pedagogiek en didactiek van het vak volgen èn gedurende enige
tijd hospiteren;
2. Men kan ook de leergangen voor de M(iddelbaar) O(nderwijs)-akte volgen.
Deze akte kan men behalen in 6 à 7 jaar met avond- of dagonderwijs; een
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groot deel van deze studenten heeft een betrekking die hen in staat stelt om daarnaast
de studie te maken. Na de M.O.-akte moet men ook het bevoegdheidsbewijs Q
behalen; pas daarna heeft men volle bevoegdheid, d.w.z. staat men als leraar op
gelijke hoogte met de universitair geschoolde.
Noch in de opleiding, noch in het examen gewaagt dit bevoegdheidsbewijs Q van
enige praktijk: de eerste les van de bevoegde leraar is vaak tevens de eerste les van
zijn leven. Zoals in Italië is het hele opleidingssysteem dus hoofdzakelijk afgestemd
op de kennis van de te geven vakken en wordt de methodiek bijna volledig
verwaarloosd.
Structureel staat Nederland nergens, maar chronologisch is het België voor. De
minister van O.K. en W. heeft inderdaad aan een deskundige reeds opdracht gegeven,
een geheel nieuw project uit te werken. Het eerste voorontwerp bevat in grote lijnen
dezelfde structuren als het Franse en Engelse systeem, d.w.z. een theoretische
opleiding, een praktische vorming, en een post-universitaire vervolmaking. Een
tweede voorontwerp, dat het eerste moet verbeteren, is nu in studie.

De toekomst
Drie grote principes, menen wij, moeten vooropgesteld worden wil men komen tot
een volwaardige opleiding van leraren voor het hoger middelbaar onderwijs: 1) de
theoretische vorming moet aan de universiteit gegeven worden; 2) meer aandacht
moet besteed worden aan de praktische opleiding; 3) de theoretische en praktische
opleiding moet voltooid worden door een post-universitaire scholing.
1. De overgang van het secundair onderwijs naar de universiteit wordt niet
bevorderd alleen maar door de wettelijke gelijkstelling van het technisch onderwijs
met het middelbare of van alle afdelingen van het secundair onderwijs met de
klassieke humaniora. In het geheel van al deze structuren en met name in het hoger
middelbaar onderwijs neemt de leraar een onvervangbare plaats in. Hij is het die de
leerlingen moet optrekken tot het universitaire niveau. Daarom is het absoluut nodig
dat zijn eigen opleiding gebeurt op universitair niveau. Wij willen daarmee helemaal
niet zeggen dat, zoals de zaken nu liggen, een licentiaat-geaggregeerde uiteraard
beter les geeft dan een leraar-regent. Op het ogenblik is het tegendeel waarschijnlijk
waar. Maar de studie-instelling van de regent is verschillend, zijn belangstellingssfeer
is in de meeste gevallen meer beperkt tot het eigen vak en minder afgestemd op
onderwijsmethodes die hij zelf nooit helemaal van binnen uit heeft beleefd.
2. De praktijk krijgt in de opleiding aan de universiteit niet voldoende aandacht.
Terwijl het voor iedereen toch vanzelfsprekend is, dat de universiteit, naast de
theoretische scholing, ook volop aandacht besteedt aan de praktische opleiding waar
het b.v. gaat om artsen en ingenieurs, wordt de praktische studie van de taak welke
de leraar te wachten staat, nog al te zeer verwaarloosd. De praktische opleiding van
artsen en ingenieurs is zo, dat zij normaal gesproken van de aanvang van hun
beroepstaak af geen grote fouten meer zullen maken in het behandelen van zieken
of materialen en instrumenten. Is het niet minstens van even groot belang dat de
beginnende leraar geen grote fouten maakt in zijn relatie tot de opgroeiende mens?
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Het mag niet zijn dat de leraar het eerste jaar meer leert dan de leerlingen. De
praktische scholing behoort inherent tot de lerarenopleiding zelf.
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Als deze praktische voorbereiding mogelijk is in het kader van de academische
studies, des te beter. Zo niet, dan moeten er de nodige structuren komen die het
mogelijk maken dat de aspirant-leraar gaandeweg evolueert van neofiet tot bevoegd
leraar. Het volstaat dus werkelijk niet, de vraag principieel te stellen en bevestigend
te beantwoorden. Dat is al lang gebeurd. Wat echter ontbreekt, is de juiste
omschrijving van de vereiste praktijk, de valorisatie van het wetenschappelijk
personeel en de uitvoeringsmodaliteiten in het kader van de huidige
onderwijsinrichting.
3. Een derde vereiste is: de post-universitaire vorming. Zowel in Engeland als in
Frankrijk beschikt men over pedagogisch-didactische centra, die zowel tijdens als
na de opleiding ten dienste staan van de leraren. Inderdaad, voor de nieuwe leraar
rijzen een groot aantal problemen gedurende zijn eerste schooljaar, problemen die
praktisch niet op te lossen zijn tijdens de opleiding zelf. Enkele van deze knelpunten
zijn: de beschikking over de nodige schooluitgaven en naslagwerken; het contact
met het bedrijfsleven; de richtlijnen van de inspectie; de werkzaamheden betreffende
de examens; de kennis en het gebruik van de didactische middelen. Vooral dit laatste
punt is van belang, omdat men op dat gebied nog nergens staat. Waar zal de leraar
in zijn gewone opleiding b.v. de nodige praktische kennis kunnen verwerven
betreffende de mogelijkheden van het audio-visueel onderwijs?
Frankrijk, Engeland en Duitsland hebben dit opgelost met hun pedagogische centra.
Deze hebben daar hun degelijkheid bewezen en het is dus nergens voor nodig het
experiment nog eens over te doen. Hoogstens kan men een keuze doen, en dan blijkt
het Engelse systeem, door zijn losse binding met de universiteit, het meest voldoening
te schenken. Privé initiatieven die op dit gebied reeds bestaan, zullen om wille van
hun beperkte middelen nooit efficiënt genoeg kunnen werken.

Besluit
Het aggregaat hoger middelbaar onderwijs wordt in België op dit ogenblik bestudeerd
in de partijcommissies. Of dit de juiste weg is om een wetenschappelijk probleem
op te lossen, zal de toekomst moeten uitwijzen. Eén ding is echter zeker: de aanpassing
en zelfs de uitbreiding van het huidige systeem kan geen goede resultaten opleveren,
indien de leraar, zodra hij zijn diploma op zak heeft, aan zijn lot wordt overgelaten.
De overgrote belangstelling van de kant van de leraren voor post-universitaire
voorlichting bewijst voldoende dat er een grote, onbevredigde behoefte bestaat.
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Jean-Paul Sartre buigt zich over zijn kinderjaren
Jos Daniëls S.J.
ANNE-MARIE SCHWEITZER stamt uit een protestantse, Elzassische familie1).
Albert Schweitzer, de welhaast legendarische figuur uit Lambarene, is haar oom. Zij
trouwt met een jonge marine-officier, Jean-Baptiste Sartre, uit een katholieke
dokters-familie, die in de Périgord woont. Zij krijgen een zoon, 21 juni 1905,
Jean-Paul; de vader sterft kort daarna en Anne-Marie blijft achter als twintigjarige
weduwe met haar Poulou, de troetelnaam van de baby. Haar grootouders ontfermen
zich over haar, schakelen haar min of meer uit bij de opvoeding van het kereltje, dat
de aanbeden lieveling wordt van Karlémami. Zo noemen Anne-Marie en Poulou de
combinatie van de grootouders: Charles Schweitzer, die aan het kind uitleeft de Art
d'être grand-père van Victor Hugo, en Louise, de grootmoeder of Mamie, die een
beetje minder teerhartig is dan haar man en het eerst in het ventje de Jan-klaassen,
de grimmassenmaker, de acteur doorziet. Dat is de schrille toon in het Paradijs, al
blijft Poulou dol op zijn grootmoeder: het is immers zìjn Mamie.
Drie volwassenen omringen het kind met hun zorgen. Dat wil maar één ding:
behagen aan Karlémamie en aan Anne-Marie, die hij bij haar meisjes-naam, als gold
het een oudere zus, ofwel moeder noemt. Omdat het vaderloos is, ontwikkelt zich in
het ventje geen super-ego; het hoeft nooit te gehoorzamen aan een bevel, zodat Sartre
het ook thans nog zou uitschateren, wanneer hij het in zijn hoofd zou krijgen om
iemand iets te bevelen. De zestiger, die hij weldra is, kan het jongetje, dat hij was,
niet uitstaan. Hij slaat het om de oren en geeft het voor zijn broek: Poulou poseert,
Poulou aapt na, Poulou doet alles voor de schijn. Is hij een wonderkind? Hij zal
wonderkind spelen, zoals andere kinderen blindemannetje of verstoppertje.
Het eerste deel van deze autobiographie draagt als titel: Lezen. Ieder mens heeft
zijn eigen ‘thuis’, de plek, waar hij het best gedijt. De kinderjaren zijn in dit opzicht
beslissend. Voor Sartre is het een woning op de vijfde verdieping, 1 rue Le Goff, te
Parijs, met een uitzicht over daken. Met een grootvader die de anti-clericale en liberale
ideeën huldigt uit de tijd van Louis-Philippe, tachtig jaar achter. De oude heer leidt
een Instituut voor levende talen, een para-universitaire cursus, volgens de directe
methode, welke vooral door Duitsers wordt gevolgd. De kleine wereld van Poulou
bestaat uit boeken. Hij verslindt Paul d'Ivoi, Jules Verne, later Nick Carter, Buffalo
Bill, de kinderbladen die hij machtig kan worden, de franse klassieken, alles wat zijn
grootvader hem aanprijst. En hij is of speelt eindeloos de heldenfiguren die hij in
zijn lectuur ontmoet: Pardaillan, een ‘schepping’ van Michel Zévaco,
feuilleton-schrijver van de Matin, en vooral Michael Strogoff. Hij ontdekt de wereld
in de dikke delen van de Grand Larousse Illustré, vóór dat hij er kennis mee maakt
in de werkelijkheid. Iedereen zegt och en ach van bewondering: hij zal de Eliacin
worden van de Franse letteren. Het beste humanisme van grootvader Charles

1) J.P. Sartre, Les mots, Gallimard, 1964.
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zal hem blijven doordrenken, totdat hij ontdekt dat ieder mens heel de mens is.
Helaas, het wonderkind tuimelt omlaag naar de laatste plaats, zodra het aan de
gewone regels van het bestaan onderworpen wordt. Poulou zal meteen in de achtste
klas van het Lycée Montaigne komen, hetgeen correspondeert met onze vijfde klas
van de lagere school. Hij is immers zó veel voor op de andere kinderen. Bij het eerste
dictee speelt hij het echter klaar om de zin: ‘Le lapin sauvage aime le thym’ te spellen
als: ‘Le lapen çovache ême le ten’. Ontsteltenis bij de directie. Het kind moet naar
de derde klas. Maar dat neemt grootvader niet. Poulou krijgt voortaan privé-onderricht.
Sartre is vol giftige verwijten tegenover zijn kinderjaren; ik bestond niet, ik had
geen ziel, ik was niets, ik was een verbaasd ongedierte, zonder geloof, zonder wet,
zonder verstand, zonder doel, de zoon van niemand.
God zou hem gered hebben. Hij wordt wel katholiek opgevoed, maar de nette
Onze-Lieve-Heer, de fatsoenlijke God, die hij leert kennen in de zowat voltairiaanse
familie-sfeer, beantwoordt niet aan Hem die zijn ziel verwachtte. Eén keer heeft hij
de ervaring, dat God bestaat. Spelend met brandende lucifers beschadigt Poulou een
vloerkleedje. Terwijl hij bezig is om de gevolgen van zijn fout weg te werken, ziet
God hem opeens, hij voelt Gods blik binnen in zijn hoofd en op zijn handen. Is hij
dus Gods doelwit of schietschijf? Woedend over zulk een grove onbescheidenheid,
begint hij die Boeman te vloeken, zoals hij grootvader heeft horen doen: God keek
hem nimmer meer aan. Veel later, in La Rochelle, twaalf jaar oud, staat hij op
schoolkameraden te wachten. Om zich te verstrooien peinst hij over God, maar het
trieste Godsbeeld dat Sartre zich heeft eigen gemaakt, verdwijnt meteen in het
hemelblauw en komt nooit weerom. Het is dezelfde jeugd-ervaring als Simone de
Beauvoir beschrijft in haar Mémoires d'une jeune-fille rangée.
Ongevoelig voor het heilige, is hij dol op het magische. De magie van de film, die
haar intrede doet in de wereld en die zìjn geliefde kunst zal worden. De bioscoop-zaal,
waar de menigte, anoniem en standenloos, bij elkaar gepakt zit, doet hem ook het
gevaar gevoelen van mens te zijn, allemaal dicht opeen, onontkoombaar aan elkander,
zoals later, 1940, in het interneringskamp, Stalag XII D. Zijn moeder brengt hem in
kennis met de magie van de muziek, Chopin vooral, en Schumann: luisterend is het
kind alleen van zichzelf vervuld, in een bezeten verbeeldingskracht.
Twee bladzijden op het einde van het eerste deel laten zien hoe kwetsbaar, hoe
gevoelig de mens Sartre is in zijn ogenschijnlijke onaantastbaarheid en wrok. Kinderen
spelen op de terrassen van het Luxembourg. Hij gaat er op af, ze lopen rakelings
langs hem heen, zonder hem te zien. Hij kijkt naar hen, met de ogen van een arme:
wat zijn ze sterk en vlug! En wat een mooie kinderen! Tegenover die helden van
vlees en bloed verliest hij zijn wonderbaarlijk begrip, zijn universele kennis, zijn
athletische spierkracht, zijn bedrevenheid als vechtersbaas, allemaal dingen die hij
zich in zijn droomwereld heeft toebedacht, en, tegen een boom geleund, staat hij te
wachten. ‘Op een woord van de leider van het groepje; “Kom, speel jij voor
gevangene”, zou ik al mijn voorrechten hebben prijsgegeven. Zelfs een zwijgende
rol zou me overgelukkig hebben gemaakt; ik zou het enthousiast hebben aanvaard
om voor gewonde te spelen op een baar, of voor dode. De gelegenheid ertoe werd
mij niet gegeven: ik had mijn werkelijke rechters ontmoet, mijn tijdgenoten, mijn
gelijken, en hun onverschilligheid veroordeelde mij. Ik kon niet van mijn verbazing
bekomen, dat ik mijzelf door
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hen ontdekte: niets wonderbaarlijks, niets afstotelijks, een schriel ventje, waarvoor
niemand enige belangstelling had....’. Zijn moeder, die toch al geschrokken was toen
zij haar engeltje met lange krullen bij de kapper heeft zien veranderen in een
gemillimeterd kereltje, klein van gestalte en met een ongelukkig oog, voelt de
wanhoop bij hem opkomen en zegt: ‘Wat sta je daar te wachten, domoor? Vraag hun
of ze met jòu willen spelen!’ Maar hij schudt het hoofd. Gevraagd worden, dat zou
heerlijk zijn, zèlf vragen, dat nooit! ‘Wil je, dat ik even met hun moeders praat?’
‘Nee, asjeblieft niet’. En zij gingen van boom naar boom, van groepje naar groepje,
nog altijd smekend, immer buitengesloten.
Grootvader redt hem door hem aan het schrijven te zetten. Schrijven is de titel van
het tweede deel. Het begint met versjes die Charles Schweitzer en zijn kleinzoon
elkaar sturen. Met een roman in een mooi schrift geïnspireerd op een stripverhaal.
Poulou speelt weer de rol van auteur, totdat de geschreven woorden voor hem
werkelijkheid gaan worden; de groeven, zwart op wit, die de pen trekt, als een net,
waarin alles binnen zijn bereik wordt gebracht. Schrijvenderwijs wordt de ware Sartre
geboren. En altijd voortgestuwd door grootvader, zodat hij zich nu nog soms afvraagt,
of hij al die dagen en nachten niet heeft gezwoegd, al die witte vellen niet heeft
volgeschreven, al die boeken, waar niemand naar verlangde, niet op de markt heeft
gebracht, enkel en alleen om zijn grootvader een plezier te doen. Maar, als ik zulke
dingen denk, ben ik slecht gehumeurd, voegt Sartre eraan toe. Hij weet, dat hij zich
een eigen instrument heeft aangemeten en met de taal vecht als een galeiboef, als
een getatoeëerde stoerling. ‘Je sais fort bien que je ne suis qu'une machine à faire
des livres’. Aldus Chateaubriand, en Sartre zegt het hem na. Waarom schrijven? Hij
heeft het bijna opgegeven. Wie een mooie stem heeft, zingt; wie de vaardigheid bezit
om een instrument te bezielen, speelt; wie de taal als een ontleedmes kan hanteren,
is door de Geest aangewezen om te schrijven. De jongen voelt, dat hij moet schrijven
om zich te doen vergeven dat hij bestaat: het is een soort verlossing. En zo speelt hij
de rol verder. Als hij met Anne-Marie staat te wachten op de bus, praten ze, bij wijze
van oefening voor het schrijven, in de derde persoon over elkaar: ‘Zij stonden te
stampvoeten, terwijl zij de hemel verwensten’.
In 1915 komt hij op het Lycée Henri IV. Bij het proefwerk is Poulou de laatste.
Anne-Marie moet al haar vrouwelijke charme aanwenden om het bij de directie klaar
te spelen, dat haar zoon mag blijven. Andere redenen, als: hij heeft op zijn eentje
leren lezen, hij schrijft romans, hij is een tien-maands kindje en dus zeker beter
doorbakken dan de gewone stervelingen, zouden niet voldoende opgeld hebben
gedaan. En op dat lyceum vindt de uitgestotene van de Jardin du Luxembourg eindelijk
vrienden: hij kraait van plezier onder mensen te zijn.
Langzaam-aan krijgt zijn leven snelheid. Nooit omzien. Altijd beter. Het beeld
van de snelheid, dat hem pakt, is de raceboot; die schiet zo licht over het water, dat
hij er weldra uit lijkt op te veren. Een nieuw boek moet het vorige verre overtreffen.
De denker kruipt telkens in een nieuwe huid. Een tijdlang is Sartre de analyst van
de hel. Later zet hij lustig uiteen wat voor een onmogelijk wezen de mens is. Thans
breekt de illusie stuk, dat een auteur, als een uitverkorene, het wereldbeeld kan
ontrafelen, terwijl hij zelf buiten schot blijft; die een analyse aan het papier kan
toevertrouwen als een restaurateur die, draad voor draad, een meesterwerk verdoekt.
Nu is hij zelf veranderd. Hij weet niet meer wat met zijn leven te beginnen. De
schrijver die ik ben is maar
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een surrogaat voor de christen die ik niet heb kunnen zijn, belijdt hij bitter. En, zo
gaat hij voort, het atheïsme is een wrede en langdurige onderneming; hij heeft het
tot het eind doorgevoerd: ‘Je vois clair, je suis désabusé’. De laatste bladzijden van
het boek geven de huidige situatie van Sartre weer. Het kind is vader van de man:
de man van bijna zestig staat er ten voeten uit getekend in het licht van de kinderjaren.
De wieken van het geloof en de hoop zijn dichtgeklapt. Hoe vliegt de vogel voort?
Schrijven! Geen dag zonder iets geschreven te hebben. Wat zou hij anders doen?
Het is allicht een bijdrage voor de menselijke cultuur. En verder is hij voor zichzelf
een raadsel. Maar welk denkend mens is dat niet?
Slotzin: wie hij is? ‘Tout un homme, fait de tous les hommes et qui les vaut tous
et que vaut n'importe qui’. De laatste vier woorden vormen een prachtig slotakkoord:
de eerste de beste weegt tegen mij op. Ik dacht, dat het enkel ingegeven werd door
bescheidenheid, door respect voor de ‘naaste’.
Het boek overtreft, stylistisch, waarschijnlijk alle vorige: elke zin verraadt de
greep, het stempel, de klank van Sartre. Maar ik houd er een as-smaak van over en
grijp naar melk als tegengif, zoals chemici doen. De auteurs die ik citeer, zullen in
Sartre's ogen slappe melk zijn. Maar wat ik in dit boek mis: wat eenvoudige,
menselijke gevoeligheid voor een kind, een beetje tederheid, vind ik bij Julien Green,
die op zijn kinderjaren terugziet in Partir avant le jour; of, verder teruggaand, bij
Mauriac, wanneer hij het ontkiemen van zijn schrijversroeping onder nauwelijks
bedekte autobiografische vormen weergeeft in Le mystère Frontenac: Yves is een
broertje van Poulou. En ik doop mijn pen wel helemaal in wijwater door in deze
samenhang te verwijzen naar Bernanos: ‘Wanneer ik weer geworden ben de kleine
jongen die ik eenmaal was, dan ben ik rijp voor het Koninkrijk Gods’, of: ‘De
allergrootste genade is zichzelf te aanvaarden, als een lijdend lidmaat van Christus’.
Maar ja, dat zijn kreten in de oren van wie geloven wil in ‘De woorden’, vooral in
de vele cursief gedrukte woorden van J.P. Sartre.
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De situatie van de gelovigen in de Sowjetunie
Jan P. Schuyf
DE publieke opinie in het Westen is de laatste maanden opgeschrikt door een aantal
documenten en feiten, die er op wijzen, dat er in de Sowjetunie een hernieuwde
anti-godsdienstige actie aan de gang is. Er zijn cijfers bekend gemaakt die velen het
ergste doen vrezen. De partij-ideoloog Iljitsjov heeft zijn rapport over de
anti-godsdienstige propaganda gepubliceerd. Ook over de situatie van de Joden in
de Sowjetunie moeten we ons ernstig ongerust maken.
Dit alles is nog des te verwonderlijker, wanneer men in aanmerking neemt, dat de
communistische leiders in de satellietstaten een steeds soepeler houding tegenover
de verschillende kerken innemen.
Het is uiterst moeilijk de gepubliceerde cijfers op hun juiste waarde te schatten.
Doch het lijkt ons, dat de lacune in het exacte materiaal een waardevolle aanvulling
vindt in het voornoemde rapport van Iljitsjov.

De orthodoxe kerk na de revolutie
Een van de eerste gevolgen van de februari-revolutie in 1917 was, dat de orthodoxe
kerk haar traditionele opperhoofd verloor: de tsarentroon viel. De bisschoppen namen
onmiddellijk het initiatief in handen. Het patriarchaat, dat door Peter de Grote in
1721 was afgeschaft, werd weer in ere hersteld. In november 1917 werd Tichon tot
patriarch gekozen en op 4 december werd hij geïntroniseerd. Van een samengaan
tussen de (geestelijk nog steeds aan de tsaar verbonden) orthodoxe kerk en de nieuwe
atheïstische staat kon natuurlijk geen sprake zijn. Bij decreet van 5 februari 1918
werd de scheiding tussen de kerk enerzijds en staat en onderwijs anderzijds
afgekondigd. Godsdienst werd een privé-aangelegenheid en de kerk verloor al haar
bezit. In 1922 werd de patriarch gevangen genomen. Er werd nu een rechtstreekse
vervolging ingezet, totdat metropoliet Sergej na een gevangenschap van twee jaar
een loyaliteitsverklaring aflegde. De vervolging hield niet op, maar werd van nu af
aan slechts voor een gering gedeelte door de staat zelf gevoerd. Het anti-godsdienstige
werk werd voortgezet door de in 1925 opgerichte ‘Bond van strijdbare atheïsten’. In
1937 kon de leider van deze bond, Jaroslavskij, verklaren, dat twee derde van de
Sovjetbevolking atheïst was.
Intussen was de grondwet tot stand gekomen. In artikel 124 heette het: ‘Voor alle
burgers wordt de vrijheid erkend van religieuze erediensten en de vrijheid van
anti-religieuze propaganda’. Er is al vaak op gewezen, dat hiermee de godsdienst
binnen het kerkgebouw werd opgesloten, terwijl de anti-religieuze propaganda vrij
spel kreeg. De gevolgen bleven niet uit. In 1939 waren nog slechts 4225 kerken in
de Sowjetunie geopend.
Het jaar 1941 bracht echter een keerpunt. De regering moest alle beschikbare
krachten mobiliseren tegen de duitse vijand. De orthodoxe kerk kon een belangrijke
partiottische bijdrage leveren. Op 22 juni 1941, toen de Duitsers Rusland aanvielen,
riep Sergej de orthodoxe gelovigen op om het vaderland te verdedigen. Er kwam nu
wat meer vrijheid. In 1943 stond de regering zelfs
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toe, dat Sergej, die tot nu toe het patriarchaat slechts had waargenomen, officieel tot
patriarch werd gekozen. De na-oorlogse situatie veranderde slechts weinig. Een
enkele maal waren er weer tekenen van een hernieuwde onderdrukking. Doch
aangezien de leiding van de orthodoxe kerk zich bij voortduring uitputte in bewijzen
van loyaliteit, werden de organisatorische kant van de kerk over het algemeen maar
weinig moeilijkheden in de weg gelegd.
In 1959 waren er dan ook weer ruim 20.000 kerken geopend. Wat dit getal in feite
betekent, kan men natuurlijk pas begrijpen wanneer men ook het aantal gelovigen
kent. Volgens westerse waarnemers zou dit 100 miljoen bedragen. Het patriarchaat
van Moskou zelf spreekt over 50 miljoen. Dit getal lijkt ons waarschijnlijker. Behalve
de orthodoxe kerk zijn er in de Sowjetunie immers nog talrijke andere kerken en
secten. Wanneer men alle cijfers die de westerse waarnemers van de verschillende
kerken noemen, optelt, zou men moeten concluderen, dat ruim 80% van de bevolking
in de Sowjet-unie zich officieel tot een kerk bekend heeft. En dit is beslist onmogelijk.
Houdt men zich aan de getallen die het patriarchaat zelf publiceert, dan levert een
eenvoudige berekening op, dat er op iedere 2500 gelovigen 1 kerkgebouw was in
1959. Op zich is dit niet zo'n onrustbarende situatie.
Voor 1962 werden nieuwe cijfers gepubliceerd. Deze keer niet door het patriarchaat,
doch dat blijkt niets weg te nemen van de geloofwaardigheid ervan. Blijkens deze
cijfers zouden in drie jaar tijd ongeveer 10.000 kerken gesloten zijn. Dat wil zeggen,
dat er nu op iedere 5000 gelovigen nog een kerkgebouw is. Deze cijfers komen
volledig overeen met andere statistieken, die wel door het patriarchaat zijn uitgegeven.
Volgens deze cijfers is ook het aantal priesters bijna gehalveerd (nu nog slechts
16.000) evenals het aantal kloosters (nu nog 35). En het aantal seminaries is van 8
tot 5 teruggebracht.
Toen deze cijfers in de Westerse pers verschenen en zelfs ‘vrienden van de
Sowjetunie’ zich ongerust gingen maken, moest de Russische regering natuurlijk
wel reageren. Zij deed dit niet onintelligent met een uitgebreide verklaring, waarin
onder andere te lezen stond: ‘Het is waar, het aantal gelovigen in de Sowjetunie en
dienovereenkomstig het aantal bedehuizen en onderwijsinrichtingen waar priesters
worden opgeleid, neemt van jaar tot jaar af. Maar dit is geen gevolg van gewelddadige
ingrepen of inmenging van de kant van de autoriteiten. Dit proces van teruggang van
de religie is niet pas van gisteren. Dit proces bestaat al tientallen jaren en is niet alleen
in de Sowjetunie te constateren, maar in alle landen van Westeuropa, Noordamerika
en andere werelddelen zonder uitzondering. Het is juist, dat hier en daar in de
Sowjetunie kerken worden gesloten. Maar dan alleen daar, waar het aantal leden van
religieuze verenigingen sterk is ingekrompen, en zij niet in staat zijn de kerken te
ondersteunen of in stand te houden’.
Dit is een verstandig betoog, maar er is toch nog wel een speld tussen te krijgen,
en meer dan dat. Een geleidelijke afval van de kerk is inderdaad in vele streken te
bespeuren. Maar dat kan niet de verklaring zijn voor het feit, dat in drie jaar tijds
10.000 kerken worden gesloten. Vooral niet als men bedenkt dat een ‘unit’ van 20
gelovigen in de Sowjetunie al wettelijk recht heeft op het stichten van een eigen
parochie. Ook hier zit het gif dan ook in de staart, n.l. waar gesproken wordt over
‘niet in staat zijn om de kerken te onderhouden of in stand te houden’. De
Sowjet-regering heeft namelijk begrepen, dat men niet een bloedige weg behoeft te
volgen, men kan de kerk ook administratief liqui-
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deren. De geestelijkheid - die door de gelovigen wordt onderhouden - moet een
inkomstenbelasting betalen, welke ongeveer drie kwart van zijn inkomsten bedraagt.
Iedere parochie moet jaarlijks een vrijwillige bijdrage aan de vredesbeweging afstaan.
Regeringscommissies belasten de aldus verarmde parochies met kosten voor
onderhoud en herstel, die de mogelijkheden verre te boven gaan. Kan een parochie
niet aan haar verplichtingen voldoen, dan wordt zij gesloten.
Wij moeten dan ook wel concluderen, dat de toestand van de orthodoxe kerken in
de Sowjetunie uiterst zorgwekkend is. De ‘tactische’ verklaring van de leiders van
de orthodoxe kerk, dat ‘hun eigen toestand geen onrust wekt’ kunnen wij dan ook
beslist naast ons neerleggen.

De andere geloofsgemeenschappen
Over de andere kerken en secten bezitten wij zo goed als geen betrouwbare gegevens.
Hetzelfde geldt van de mohammedanen. Men kan echter gerust aannemen, dat de
administratieve vervolging minstens even fel tegen deze geloofsgemeenschappen is
gericht. En dat nog te meer omdat al deze kerken en secten bovendien het zo geprezen
vaderlandse element missen, waarop de orthodoxie zich nog altijd kon beroemen.
Ook wat de Joden betreft bezitten wij weinig gegevens over een godsdienstige
vervolging. Een van de weinige berichten over hun godsdienstige situatie danken
wij aan de Moskouse correspondent van de New York Times. Hij meldde, dat de
Joodse gemeente te Moskou dit jaar weer faciliteiten heeft gekregen voor het bakken
van matses, welke zij twee jaar hadden moeten ontberen.
De beslist anti-joodse houding in de Sowjetunie berust waarschijnlijk echter niet
op godsdienstige motieven. De Rus heeft zich de hele geschiedenis door altijd
rasgevoelig getoond. Het begrip ‘pogrom’ is niet voor niets in Rusland ontstaan. De
Oekraiense Academie van Wetenschappen heeft dan ook kortgeleden een antisemitisch
boek van 190 pagina's gepubliceerd, waarin ook anti-joodse karikaturen staan
afgebeeld.
Van het communisme kan men echter rustig zeggen, dat het antisemitisme niet tot
hun gedachtegoed behoort. Discrimineren uit anti-joodse motieven druist volkomen
in tegen de opzet van een rood maatschappelijk stelsel. Aansporing tot haat en actie
tegen de Joden is dan ook in de Sowjetunie een strafbaar feit.
De grote grief van veel orthodox-religieuze Joden is, dat het bewind de assimilatie
aanmoedigt. Terwijl van de kleine Sowjetvolken de identiteit wordt gehandhaafd,
ziet de regering graag, dat een jood zich op de eerste plaats Rus, Oekraiener of
Georgiër voelt. Twee houdingen staan de regering daarbij in de weg: de
orthodox-religieuze (doch dat hangt vooral samen met het bezwaar tegen de religie
in het algemeen) en de zionistische.
Niemand weet hoeveel van de drie miljoen joden in de Sowjetunie graag naar
Israël zouden verhuizen. Maar zelfs als dat percentage laag zou zijn, dan wordt toch
aan die groep de mogelijkheid tot emigratie ontnomen. En dat is een gerechtvaardigde
grief. Dat er twee jaar geen matses konden worden gebakken was een evidente
anti-godsdienstige plagerij. Over het algemeen valt het echter op, dat juist de joden
maar zelden dergelijke plagerijen behoeven te dulden. Vermoedelijk is de reden

Streven. Jaargang 17

hiervan tweevoudig. Op de eerste plaats weet ook de Sowjetregering, dat de
wereldopinie sinds de tweede wereldoorlog terecht zeer
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gevoelig is voor alles wat de joden wordt aangedaan. En op de tweede plaats zien
de beslist niet anti-semitische leiders zich voor de zware taak gesteld de ingewortelde
anti-semitische gevoelens van grote bevolkingsgroepen (met name de Russen en de
Oekraieners) de kop in te drukken.
Doch uiteindelijk zullen de anti-godsdienstige aanvallen tegen de Joden beslist
dezelfde kracht krijgen als tegen katholieken, baptisten en mohammedanen, juist
omdat dit geen godsdiensten ‘van eigen bodem’ zijn. Het sluiten van een groot aantal
synagogen, waarvan het vorig jaar melding werd gemaakt, wijst erop, dat de aanval
al begonnen is.

De ideologische verantwoording
Het reeds eerder genoemde rapport van Iljitsjov, dat hij op 25 november van het
vorig jaar uitbracht aan het centraal comité van de Communistische Partij van de
Sowjetunie, staat eigenlijk in een merkwaardige tegenstelling met de feiten die wij
tot nu toe vermeld hebben. Het bleek immers, dat er wel degelijk sprake is van een
vervolging, zij het dan ook niet meer op een brute en bloedige wijze. Doch de
administratieve weg welke men thans bewandelt, is niet minder effectief en eveneens
gewelddadig.
Iljitsjov echter wijst er juist op, dat men maar al te vaak in een van beide extremen
vervalt: ofwel een verregaande tolerantie, ofwel brute bureaucratische daden.
Daartegenover stelt hij als enig juiste methode: ‘In ons atheïstische werk moeten wij
noch haat noch imprudentie aan de dag leggen’. Men moet aan de strijdbare atheïst
kunnen merken: ‘Dit is iemand die aan de mensen de warmte van zijn hart schenkt;
het is een humanist die strijdt voor de zielen’.
Iljitsjov stelt zich op een wetenschappelijk standpunt, op partij-wetenschappelijk
standpunt wel te verstaan. De atheïstische opvoeding is dan ook geen doel in zich,
maar slechts een onderdeel van de algemene taak: de vorming van een
wetenschappelijke wereldbeschouwing. Hij constateert, dat de wetenschap momenteel
een frontale aanval op de godsdienst onderneemt. ‘De wetenschappelijke en de
godsdienstige wereldbeschouwing zijn volkomen tegengesteld en kunnen niet tot
elkaar herleid worden’. Hij wil wel onderkennen, dat de theologen uiterst handig
zijn waar het gaat om aanpassing aan de situatie. Maar ‘hun enige doel is om de weg
te vinden, waarlangs godsdienst en wetenschap weer verzoend kunnen worden’. En
dat is onmogelijk.
Wanneer wij op dit punt even het betoog van Iljitsjov mogen onderbreken, dan
valt het op, dat het wetenschappelijk inzicht van Iljitsjov niet bijster groot is. Al zijn
argumenten stammen uit een negentiende-eeuws wetenschapsideaal, rechtstreeks
van Marx en Engels overgenomen, zonder nochtans de ontwikkeling te erkennen die
ook het marxistische wetenschapsideaal hier en daar heeft doorgemaakt. Men denke
slechts aan niet-russische marxistische denkers als Kolakowski en Machovec. Dit is
dan ook de grote fout welke Iljitsjov in zijn betoog bij voortduring maakt. In onze
conclusie komen we daar nog op terug.
Nadat Iljitsjov zijn grenzen tussen wetenschap en godsdienst getrokken heeft,
vraagt hij zich af hoe het mogelijk is, dat bij zoveel Sowjetburgers het religieuze
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gevoelen weer is opgeleefd. ‘De ongunstige situatie na de tweede wereldoorlog, de
ongerustheid over het lot van zijn naasten en de kritieke situatie van de bevolking in
de bezette gebieden, dit alles heeft in zekere zin de mensen van de kerk geholpen
om hun invloed uit te oefenen op bepaalde personen’.
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Ongewild geeft Iljitsjov hier een testimonium paupertatis van het marxisme. Het
antwoord op het individuele lijden van de mens heeft het marxisme nog niet gevonden.
Het marxisme kent slechts een collectieve ethica (die vele niet-marxisten tot hun
schade moeten ontberen), maar een persoonlijke ethica is nog niet opgebouwd.
Wanneer de mens op zichzelf wordt teruggeworpen in lijden of dood, heeft hij van
het marxisme niets meer te verwachten. Hij neemt dan zijn toevlucht tot de kerk, die
hem juist persoonlijk wil benaderen. Iljitsjov trekt echter niet de voor de hand liggende
conclusie, dat men dus een persoonlijke ethica moet gaan opbouwen. Hij denkt alleen
aan de vernietiging van de enige bestaande troost: de kerk, de religie. Iljitsjov erkent
wel dat sommige elementen van de religie naar de letter te aanvaarden zijn, zoals
bijvoorbeeld enige van de tien geboden. Doch wat de geest betreft moet alles van de
religie worden verworpen. De ethiek van het communisme geeft de mens vertrouwen
in zijn eigen kunnen om de wereld te transformeren. De religie maakt van de mens
een slaaf van God.
In welke eeuw deze gedachte thuis hoort, moge de lezer zelf beoordelen.
Belangrijker dan deze pseudo-wijsgerige redeneringen zijn echter de ideeën welke
Iljitsjov ontwikkelt ten aanzien van de atheïstische propaganda.
Na een opsomming van hetgeen tot nu toe door de atheïstische beweging tot stand
is gebracht, moet hij constateren: ‘Het atheïstische werk is tot op heden vol
formalisme, vaak staat het naast het leven, het raakt noch de geest noch het hart van
de mensen, het heeft een zwakke invloed op de gelovigen’.
En hij stelt dan als eerste these: ‘De verklaring van het anti-wetenschappelijk
karakter van de religieuze ideologie moet het voornaamste onderwerp zijn van de
atheïstische propaganda’. Hierbij tekent hij uitdrukkelijk aan: ‘De strijd tegen de
religie betekent geen strijd tegen de gelovigen, maar tegen de anti-wetenschappelijke
ideeën’.

De beginselen van de atheïstische opvoeding
Iljitsjov geeft precies aan hoe de atheïstische opvoeding van het volk moet worden
aangepakt. Het komt neer op vijf belangrijke punten:
- Voor alles moet men een wetenschappelijke kritiek hebben op de moderne
verschijningsvormen van de religie welke zich baseren op een verdiepte
argumentatie.
- Men moet bestuderen tot in welke graad de bevolking van een bepaalde streek,
provincie, stad, dorp en huis religieus is en de oorzaken van die godsdienstigheid
zien op te sporen.
- Men moet kernen stichten, die de godsdienst moeten ontmaskeren.
- Men moet alle middelen en alle overtuigingskracht gebruiken om de mensen
van hun religieuze gedachten af te brengen.
- De atheïstische activiteiten moeten systematisch worden ontwikkeld, zodat
iedere burger intensief wordt bewerkt. De atheïstische invloeden moeten de
mens begeleiden van de wieg tot het graf, waarbij echter de meeste aandacht
moet worden besteed aan de kleine kinderen en de opgroeiende jeugd.

Streven. Jaargang 17

Wanneer men deze concrete voorstellen vergelijkt met hetgeen de ‘Bond van strijdbare
atheïsten’ reeds in 1925 in haar program had staan, dan zijn er geen merkbare
verschillen.
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Conclusie
Wanneer we nu nogmaals de huidige situatie van de kerken in de Sowjetunie overzien,
dan moeten wij op de eerste plaats concluderen, dat er inderdaad sprake is van een
verheviging van de vervolging, met name langs administratieve weg. Deze wijze
van vervolging is des te gevaarlijker omdat hierdoor de gelovigen praktisch worden
uitgeleverd aan de willekeur van plaatselijke functionarissen, die veelal fanatieker
en gevaarlijker zijn dan de ambtenaren van de centrale bureaus.
Deze hernieuwde vervolging wekt terecht onze onrust en onze verontwaardiging.
Zij is ook in strijd met de letter van de grondwet van de Sowjetunie.
Het rapport van Iljitsjov keert zich eigenlijk enigszins tegen deze wijze van
vernietiging van de godsdienst. Iljitsjov staat eerder een wetenschappelijke wijze
voor. Hij doet daarmee niets nieuws. Zijn denkbeelden stammen uit een voorbije
tijd. Hij heeft geen oog voor de ontwikkelingen die deels al achter ons liggen, deels
nog aan de gang zijn.
De toon van zijn rapport is belangrijk humanistischer dan alle voorgaande
atheïstische programma's. Niettemin blijft de strekking negatief, gericht op het doen
verdwijnen van de religie. Een positieve inbreng in de richting van een persoonlijke
ethica ontbreekt.
Iljitsjov onderscheidt zich hiermee in belangrijke mate van andere, niet-russische,
ideologen, die de religie op een andere wijze benaderen, en daardoor ook tot het
besef gekomen zijn dat de aandacht voor de persoon in het marxistisch gedachtegoed
nog ontbreekt. Met andere woorden, het rapport van Iljitsjov betekent niets nieuws,
en zal dan ook geen weldenkend mens kunnen verontrusten. Tenzij men er de nadruk
op wenst te leggen, dat een dergelijk rapport in een toch geenszins achterlijk land
als de Sowjetunie heden ten dage nog serieus genomen kan worden. Op de
Sowjetjeugd, naar wie blijkens het rapport de voornaamste aandacht moet uitgaan,
zal het weinig invloed kunnen hebben, getuige de talloze bewijzen die deze jeugd
reeds geleverd heeft van het feit dat zij dwars door zulke rapporten heenziet.
Doch al zal deze jeugd zich dan wel kunnen vrijwaren van dit
pseudo-wetenschappelijk atheïsme, wanneer de administratieve maatregelen op deze
voet worden voortgezet, zal zij ook beroofd worden van iedere godsdienstige
verschijningsvorm. Het beangstigende van het rapport van Iljitsjov is dan ook veel
meer gelegen in het feit, dat - hoe paradoxaal dat ook moge klinken - zijn plannen
geen succes zullen hebben. De leiders zullen hun administratieve methode dan nog
verscherpen. Als men in drie jaar tienduizend kerken kan sluiten, behoeft men maar
een eenvoudige berekening te maken om te achterhalen wanneer ook de laatste kerk
op sowjetrussisch gebied dicht zal gaan. Het is niet uitgesloten, dat een protest van
de westerse pers hier iets kan uitrichten.
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Politiek Overzicht
Internationaal
EEN grote delegatie van het Centraal Comité van de Roemeense communistische
partij o.l.v. premier Maurer bracht van 2-12 maart een bezoek aan Peking op
uitnodiging van het Chinese Centrale Comité. De Roemenen werden ontvangen door
een delegatie met het Chinese staatshoofd, Lioe Sjao-Tsi, als leider en confereerde
ook met het hoofd van de partij, Mao Tse-Toeng.
Men wist in het Westen vrij algemeen niet goed raad met dit bezoek. Roemenië
liep de laatste jaren niet altijd in de pas met Moskou; zo weigerde het deel te nemen
aan de economische integratie in de Comecon, daar het zijn industriële mogelijkheden
niet wilde prijsgeven ten gunste van andere Comeconlanden en ook niet slechts als
leverancier van grondstoffen wilde optreden. Het zocht daarom naar andere
handelsmogelijkheden en richtte daarbij vooral het oog op communistisch China;
ook handhaaft Boekarest de diplomatieke betrekkingen met Albanië in tegenstelling
met de andere Russische satellieten en was het uitgesloten van de drukke bi-laterale
besprekingen die Moskou gedurende de laatste maanden met talrijke zusterpartijen
organiseerde. Een nieuw teken van de uitsluiting van Roemenië was het tijdens
besprekingen van 10-14 maart tussen de Bulgaarse premier Zjiwkow en zijn
Hongaarse collega Kadar genomen besluit tot nauwere economische samenwerking,
waardoor Roemenië, dat geografisch tussen beide landen ingeklemd ligt en dus in
deze samenwerking als natuurlijke derde zou zijn aangewezen, nu verder geïsoleerd
wordt.
Er waren echter ook berichten, waarin werd gesproken over Roemeense pogingen
om te bemiddelen tussen Peking en Moskou. Dit zou ook in de lijn van de Roemeense
politiek liggen; immers bij een volledige breuk tussen beide grootmachten zou
Roemenië de twee niet meer ten eigen bate tegen elkaar kunnen uitspelen. Het steunt
de coëxistentie-opvattingen van Moskou, maar daar staat tegenover dat het de
destalinisatie-politiek alleen maar mondeling belijdt; het schuift liever nationalistische
denkbeelden naar voren dan over te gaan tot liberalisatie, waardoor de positie van
de leidende kringen zou kunnen worden ondergraven. De vraag was echter: was
Moskou van deze bemiddelingspoging op de hoogte en was het er van gediend?
Hoe dan ook, de pogingen zijn mislukt; het slotcommuniqué spreekt slechts over
van gedachten wisselen over kwesties van gemeenschappelijk belang en over de
vriendelijke sfeer waarin de besprekingen werden gehouden. Het is trouwens een
grote vraag of er wel kans is de tegenstelling voorlopig te overbruggen; zij vloeit
voort uit de omstandigheden, waarin beide partijen zich bevinden. Het is Peking
onmogelijk Chroesjtsjow te volgen in zijn gedeeltelijke decentralisatie; de
middelpuntvliedende krachten in het onmetelijke China zijn steeds zeer groot geweest
en Mao is er nauwelijks in geslaagd deze te bedwingen. China kan in de gegeven
omstandigheden niet buiten een krachtige centrale leiding, te meer daar eigenlijk de
burgeroorlog nog niet geëindigd is, zolang Formosa nog in handen is van Tsjang Kai
Tsjek; deze wordt beschermd door
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de Verenigde Staten en het is daarom alleen al voor Mao onaanvaardbaar als Moskou
probeert op minder gespannen voet te komen met Washington. Daarnaast heeft Peking
geërfde vrees voor het Russische imperialisme, dat in de 19e eeuw enorme gebieden
aan het Chinese rijk ontfutselde. Wel was Moskou rond de jaren vijftig gedwongen
een deel van het een eeuw eerder verworven Aziatisch gebied terug te geven en moest
Chroesjtsjow in 1954 bij zijn bezoek aan Peking een einde maken aan Russische
infiltraties in Chinese provincies, maar dit alles werd toen alleen gedaan omdat
Rusland op dat ogenblik China nog nodig had in de koude oorlog tegen de Verenigde
Staten. Het zag echter ook in, dat China politiek en economisch een te zware belasting
ging worden; het Chinese streven naar de leiding over de communistische partijen
in Azië kon men in Moskou niet waarderen; de technische hulp aan China betekende
voor Rusland niet alleen, dat het geen of bijna geen hulp zou kunnen bieden aan de
ontwikkeling van andere landen, maar ook een blijvende versobering voor de eigen
Russische bevolking; men kan dit niet vragen terwille van de vestiging van de macht
van het Chinese rijk. Om de vestiging van deze macht te verhinderen steunde Moskou
India in het conflict met China, wel niet openlijk maar ook voor Peking voldoende
duidelijk. Dit Russische optreden is niet een voor Chroesjtsjow typische politiek, dit
is de politiek van iedere Russische staatsman, ook van Stalin. In Chroesjtsjows tijd
bleek China echter zo sterk te zijn geworden, dat hij Peking niet langer voor Russische
doeleinden kon gebruiken, hetgeen Stalin tot op zekere hoogte nog wel had kunnen
doen. Chroesjtsjow moest kiezen en natuurlijk koos hij tegen Pekings macht. Daarom
is hij voor de Chinezen de gebeten hond en zal hij volgens de Chinese pers ‘eindigen
op de vuilnisbelt der geschiedenis’.
Met belangstelling volgen wij het vervolg van dit gevecht. Er waren geruchten,
dat het volgende hoofdstuk dezer dagen zou beginnen. Chroesjtsjow is n.l. voor een
tiendaags bezoek naar Boedapest voor de viering van het feit, dat negentien jaren
geleden Hongarije door Russische troepen bevrijd werd uit de greep van Hitler;
volgens sommigen zou hij bij die gelegenheid het terugtrekken van alle Russische
troepen uit Hongarije aankondigen; anderen echter spraken over een te Boedapest
te houden topconferentie van alle communistische leiders om te spreken over het
Russisch-Chinese conflict. Chroesjtsjow zelf zou de geschillen reeds lang in het
openbaar hebben willen bespreken, maar enkele figuren in zijn onmiddellijke
omgeving en verder enkele buitenlandse partijleiders zouden hem daarvan hebben
weerhouden; tot deze laatsten zou ook de Roemeense leiding behoren; zij wilden
eerst alle middelen gebruiken om nog tot een verzoening te komen en in verband
hiermee zou bovenvermeld Roemeens bezoek aan Peking staan. Nu deze poging
echter mislukt schijnt te zijn, zou Chroesjtsjow zijn zin willen doorzetten en zou een
openlijke breuk voor de deur staan. Moskou heeft ontkend, dat er sprake is van een
topconferentie in Boedapest en dit lijkt ook wel juist te zijn; toch is men bezig de
posities vast te leggen, getuige de verklaringen van verschillende communistische
partijen in Europa, dat zij de opvattingen van Moskou onderschrijven.
Ook de Gaulle zal met bijzondere interesse de ontwikkelingen tussen Moskou en
Peking gade slaan. Nadat hij in januari jl. de diplomatieke betrekkingen tussen zijn
land en communistisch China heeft hersteld, schijnt de Franse president er nu op uit
te zijn de verhouding met Moskou te verbeteren. Er is hieraan voor de Gaulle een
extra charme verbonden; hij zal er graag bij terugdenken
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aan de Frans-Russische verstandhouding in de laatste oorlog, toen de Gaulle
voortdurend met Amerikaanse en Engelse tegenwerking had te kampen en Rusland
hem onmiddellijk als een volwaardig partner erkende en Molotov - nu met Malenkow
en Kaganowitsj uit de partij gestoten - verklaarde: ‘Mais avec la France la Russie
désire avoir une alliance indépendante’. Wil de Gaulle deze betere verstandhouding
nu ook tegen de Verenigde Staten en Engeland uitspelen? In elk geval zoekt hij steeds
meer toenadering tot Moskou. Er zijn de laatste maanden verschillende missies over
en weer op bezoek geweest; eerst was de Franse minister van Financiën, Giscard
d'Estaing, in Moskou om te spreken over de uitbreiding van de handel; vervolgens
was een lid van het Centraal Comité van de Sovjet-communistische partij, Podgorny,
in Parijs, waar hij een lang gesprek met de Gaulle voerde; bij deze gelegenheid werd
de mogelijkheid geopperd van een bezoek van de Gaulle aan Moskou als tegenvisite
voor het bezoek van Chroesjtsjow aan Parijs in maart 1960. Begin april was
Chroestsjows schoonzoon, Adzjoebei, hoofdredacteur van de Izwestia, te Parijs waar
hij verzekerde alleen gekomen te zijn voor besprekingen over de uitwisseling van
culturele programma's. Zeker is in elk geval, dat Edgar Faure, die als afgezant van
de Gaulle dezer dagen in Moskou is, wel politieke besprekingen voert en reeds door
de Russische premier is ontvangen. Het bezoek van Faure trok temeer de aandacht,
daar hij het ook was die de grondslag legde voor het herstel van de Franse
betrekkingen met Peking.
Wat bedoelt Frankrijk met deze avances? Het is mogelijk, dat hij met hulp van
Moskou probeert de hereniging en neutralisering van Vietnam te bewerken en zo de
Gaulles visie op het probleem Z.-O.-Azië te verwezenlijken; dit zou kunnen leiden
tot een herstel van de Franse positie in dat deel van de wereld, maar het zal de vraag
zijn of Peking dit spelletje wil meespelen. Het is ook mogelijk, dat de Gaulle met
zijn Moskouse en Pekingse contacten onder meer een binnenlands politiek doel
nastreeft; volgend jaar moeten er in Frankrijk presidentsverkiezingen worden
gehouden; als serieus tegenkandidaat heeft zich de socialistische burgemeester van
Marseille, Gaston Deferre, gemeld, die echter alleen kans zou hebben als hij ook de
communistische stemmen zou krijgen; men fluistert nu, dat de Gaulle dit mogelijke
eenheidsfront wil breken door zijn toenadering tot beide communistische grote
mogendheden.
Van 16-19 maart bracht de Gaulle een officieel bezoek aan Mexico, waar hij
buitengewoon enthousiast werd ontvangen en in verschillende redevoeringen telkens
weer opriep tot samenwerking tussen beide landen op technisch en op cultureel
terrein. De Gaulle spreekt herhaaldelijk over een verenigde en hernieuwde Latijnse
wereld op grond van de gemeenschappelijke Latijnse cultuur en in dit aspect moet
men ook de grote reis van de Franse president naar een tiental andere
Latijns-Amerikaanse landen later in dit jaar zien. In de Verenigde Staten beschouwt
men deze reizen met een zeker wantrouwen; dit wordt in het geheel niet minder als
men in deze landen de Gaulle hoort betitelen als ‘libertador’, daar men dit niet anders
kan vertalen dan met: bevrijder van het Amerikaans neo-kolonialisme.
Sommige opvattingen van de Franse president beginnen echter ook binnen de
Verenigde Staten aanhang te krijgen; zo pleitte de voorzitter van de belangrijke
commissie voor buitenlandse zaken uit de Senaat, Fulbright, onlangs voor het volgen
van een meer realistische politiek t.a.v. communistisch China en voor een erkenning
van Peking; natuurlijk werd zijn standpunt onmiddellijk bestreden
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en hoeven wij voorlopig nog geen verandering in de officiële houding van Washington
te verwachten, maar het feit alleen al dat een invloedrijk man dit hardop durft te
zeggen, is belangrijk.
De Senatoren van de Verenigde Staten hebben op het ogenblik echter andere
zorgen. Hier is nl. in behandeling genomen het nog door president Kennedy
ingediende wetsontwerp op de burgerrechten, waardoor de rassendiscriminatie sterk
zou worden ingeperkt. Het wetsontwerp is reeds door het Huis van Afgevaardigden
aangenomen, maar in de Senaat verwacht men hevig verzet; de meerderheid schijnt
voor aannemen van het wetsontwerp te zijn, maar de Zuidelijke Senatoren beramen
plannen om door een filibuster het debat eindeloos te rekken. Het is een open vraag
of de negerleiders nu nog voldoende zelfbeheersing kunnen opbrengen om de
uiteindelijke beslissing af te wachten; zelfs een tot nu toe gematigd man als dominee
Martin Luther King gaat hardere taal gebruiken.
Een andere belangrijke gebeurtenis in de Verenigde Staten was de in New
Hampshire gehouden eerste primary voor de a.s. presidentsverkiezing. Voor de
democratische partij was er weinig spanning; vrijwel algemeen wees men Johnson
aan met Robert Kennedy als running mate. De voornaamste kandidaten bij de
republikeinen waren Goldwater en Rockefeller; de kiezers hadden echter het recht
de naam van niet op het biljet vermelde personen in te vullen; hiervan maakten zeer
velen gebruik en het resultaat was, dat de tegenwoordige ambassadeur van de
Verenigde Staten in Saigon, Henry Cabot Lodge, een ruime meerderheid behaalde;
dit wil echter nog lang niet zeggen, dat Lodge straks ook de partij-kandidaat zal zijn.
De moeilijkheden op Cyprus duren voort; op 4 maart nam de Veiligheidsraad een
door vijf van de zes niet-permanente leden ingediende resolutie aan om een
V.N.-vredesmacht naar het eiland te sturen, die gedurende drie maanden daar
gestationeerd zou worden, terwijl de Secretaris-Generaal in overeenstemming met
de betrokkenen een bemiddelaar zou aanwijzen. De vorming van deze vredesmacht
vlotte aanvankelijk niet erg en werd o.a. bemoeilijkt door het feit, dat de V.N. niet
beschikken over de benodigde geldmiddelen; vandaar het voor de onmacht van de
V.N. tekenende besluit, dat de landen die vrijwilligers voor dit leger zouden leveren,
zelf voor de onkosten moesten opdraaien; toen een diplomaat uit Guatemala genoemd
werd als bemiddelaar, vond Turkije deze niet voldoende representatief en werd men
het op 24 maart pas eens over de benoeming van de Finse ambassadeur in Stockholm,
Tuomioja. Intussen laaiden nu hier dan daar de onlusten op Cyprus weer op en elke
keer bestond het gevaar van een Turks ingrijpen. Nu is de V.N.-interventie echter
op gang gekomen en men hoopt, dat de komende maanden de zo nodige rust zullen
brengen, waarin beide partijen enigszins tot elkaar kunnen komen. Het zal echter
uiterst moeilijk zijn.
5-4-1964
J. Oomes

België
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Op 1 april werd door de Syndikale Kamers der Geneesheren een algemene staking
afgekondigd, na langdurige en vruchteloze besprekingen met de regering en met de
‘sociale partners’: een nieuwe term waarmee de vertegenwoordigers
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van de organisaties van werkgevers en werknemers aangeduid worden. Op het
ogenblik dat we dit overzicht afsluiten, is er nog geen oplossing in zicht. De openbare
mening staat niet aan de zijde van de stakende artsen. Geen enkel dagblad heeft de
staking goedgekeurd. Sociale organisaties, verbonden met de B.S.P., de C.V.P. en
de P.V.V., hebben samen protestbetogingen georganiseerd tegen de stakers: een
samenwerking die men slechts zelden in zulke actieve vorm tot stand heeft zien
komen. De regering, die tot nog toe geen grote populariteit genoot, werd voor het
eerst gedragen door een brede golf van sympathie bij de massa. Indien ze reserves
van massaal actievermogen tegen de stakende artsen wilde mobiliseren, zou ze dat
kunnen zonder veel moeite. De vraag is echter of de oplossing van dit conflict te
zoeken is in de sfeer van zulk een krachtproef.
Aan de staking is een lange geschiedenis voorafgegaan waarover we hier reeds
herhaaldelijk geschreven hebben. De ‘Wet Leburton’ werd vorig jaar met een grote
meerderheid door het parlement goedgekeurd. Met de inhoud van de wet, die in
hoofdzaak een nieuwe regeling voorziet van de ziekteverzekering en tamelijk diep
ingrijpt in de financiële betrekkingen tussen de zieke, de mutualiteiten, de Staat en
het korps der geneesheren, is geen enkele belanghebbende groep helemaal tevreden.
De toepassing van de wet werd enkele maanden uitgesteld, en de regering zelf had
beloofd, na een proefperiode van een jaar, eventueel de wijzigingen aan te brengen
welke de ervaring zou opdringen.
Men kan zich niet van de indruk losmaken dat daarna ongeveer alles misgelopen
is. Na de goedkeuring van de wet werd de zwakheid van het Parlement in een schril
licht geplaatst. Toen het er op aan kwam de wet in feiten om te zetten, slaagden
Kamer en Senaat er niet meer in, hun gewicht in de schaal te werpen. De taak van
het Parlement is niet beëindigd wanneer een wet is goedgekeurd. Dát is niet de
strekking van het beginsel der scheiding der machten. Ieder die begaan is met de
innerlijke kracht en de toekomst van bepaalde vormen der parlementaire democratie,
heeft in de jongste weken opnieuw en heel duidelijk voor het beeld gestaan van de
‘Chambre introuvable’.
De protagonisten van het voorspel der huidige staking waren de regering en de
pressure groups. De geneesheren hebben in overgrote meerderheid de wachtwoorden
gevolgd van de Syndikale Kamers der Geneesheren. In Wallonië schat men de stakers
op 90% van het totale aantal geneesheren. In Vlaanderen spreekt men van 80%. Op
het Vlaamse platteland is het aantal geneesheren die aan het werk gebleven zijn,
aanzienlijker.
Over het optreden van de leiders der Syndikale Kamers lopen de meningen uiteen.
Niemand beweert dat zij blijk gegeven hebben van handigheid of gevatheid. Als
onderhandelaars misten ze blijkbaar ervaring. Ook hun leden zijn zich op
massabijeenkomsten te buiten gegaan aan woordengeweld van een soms verbijsterende
ruwheid.
Tactisch schijnt de staking tot op zekere hoogte goed voorbereid, maar het is niet
zo moeilijk een tienduizend personen in beweging te krijgen die tot de hoogste
inkomensklassen van het land behoren en voor wie het financieel gesproken geen
probleem is zich terug te trekken in binnen- of buitenlandse vakantie-oorden. Als er
tactisch door de stakers iets bereikt werd - b.v. de ontreddering van de ziekenzorg
in de Brusselse agglomeratie - dan weegt dit toch niet op tegen het kapitaal aan
prestige en goodwill dat de stakende geneesheren verspeeld hebben.
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staking verzet en nemen er geen deel aan. Het Vlaams Geneesheren Verbond en het
Algemeen Syndikaat der Geneesheren van België b.v. hebben de staking in
ondubbelzinnige bewoordingen afgekeurd. Laatstgenoemde vereniging wordt geleid
door geneesheren die reeds actief bij de voorbereiding van verschillende wetten
inzake de ziekteverzekering betrokken waren. Slechts een minderheid heeft hen toen
gevolgd. Toen de meerderheid eindelijk begreep dat het totale individualisme
onhoudbaar werd, wendde ze zich tot de Syndikale Kamers, waarvan de leiders een
zonderlinge mengeling te zien gaven van extreem-liberale en agressief syndikalistische
gezindheid.
Ook ditmaal drukten de geneesheren, vooral de specialisten van enkele grote
franssprekende centra - Brussel en Luik - hun stempel op de ontwikkeling van het
geschil. Een groot deel van het geneeskundig korps was verrassend volgzaam en
onderworpen.
De massa van de bevolking werd in dit conflict hoofdzakelijk vertegenwoordigd
door de organisaties van werkgevers en werknemers. Op dat niveau werd de toon
aangegeven door de mutualiteiten (ziekenfondsen), die zelf nauw betrokken zijn bij
het ontstaan en de toepassing van de ‘wet Leburton’. Zoals de positie van de
geneesheren soms moeilijk te verenigen is met het aandeel dat aan de gemeenschap
toekomt bij het treffen van regelingen inzake ziekte en invaliditeit, zo vormen ook
de rol en het streven van de mutualiteiten een ernstig probleem, nu en in de nabije
toekomst. Ook op het niveau der mutualiteiten dreigen monopolistische misbruiken,
en een van de meest betreurenswaardige aspecten van de huidige staking is precies,
dat die kant van het probleem meer en meer in de schaduw geraakt - hoofdzakelijk
door het onpsychologisch optreden van de leiders der staking zelf. Voor de man in
de straat is het de stakers er enkel om te doen hun hoge inkomsten te redden en het
fiskaal toezicht op een groot deel van hun inkomen te beletten.
Nu zal het bij vele geneesheren inderdaad alleen maar gaan om hun strikt
persoonlijk, hoog inkomstenpeil. Maar toch staan ook hogere en algemene belangen
op het spel, al zijn die bijna niet meer te onderkennen in de liberalistische slogans
waarmee de stakers en hun leiders zich zo ver verwijderd hebben van een constructief
sociologisch denken. Het is niet ondenkbaar dat de uitoefening van de geneeskunde
en de situatie van de zieke - financieel en moreel - inderdaad bedreigd worden door
collectivistische machtsvormingen. Zonder de actieve medewerking van het
geneeskundig korps zelf is er geen gezonde oplossing mogelijk, en er bestaan
ongetwijfeld krachten binnen of aan de rand van de mutualiteiten, de vakbonden en
de partijen, die overhellen naar staatse of partijpolitieke dwang. Niet alleen in
sommige lagen van het geneeskundig korps zijn er occulte belangengroeperingen
aan het werk.
Maar dat alles zou veel duidelijker kunnen worden gezegd, indien de meerderheid
van het geneeskundig korps zelf niet zo ver afgeweken was van een evenwichtig
beraamde en waardig uitgevoerde verdediging van de belangen van het beroep en
de gemeenschap.
Een groot deel van het geneeskundig korps is blijkbaar zo ver vervreemd geraakt
van het maatschappelijk leven, dat het niet meer in staat is op een efficiënte wijze
aan het openbaar leven deel te nemen. Zelfs indien het huidige conflict geen andere
resultaten zou opleveren dan het bewustzijn bij de artsen dat ze zich op hun
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aanzien van het korps berokkend heeft, zal niet zo vlug hersteld zijn. Vooral omdat
de wet Leburton, zelfs na de wijzigingen die de regering in het vooruitzicht had
gesteld toen ze sprak over een ‘proefjaar’, waarschijnlijk een fragmentair en gebrekkig
stuk wetgevend werk zal blijven, zodat ook in de volgende jaren het thema nog
menigmaal te berde zal komen, met nieuwe opwellingen van bitterheid en wrok.
***
De andere politieke vraagstukken zijn door het artsenconflict op de achtergrond
gedrongen. Men spreekt ternauwernood nog over de grondwetsherziening, de
zetelaanpassing, de ontgoochelende ervaringen die de Vlamingen opdoen bij de
toepassing van wetten die bedoeld waren als een definitieve regeling van de
taalgrensproblemen en de taalverhoudingen in het Brusselse. Wat door de
meerderheidspartijen afgeschilderd werd als nieuwe en afdoende waarborgen - b.v.
de functie van de vice-gouverneur van Brabant - is ontaard in een bittere teleurstelling
voor de Vlaamse gemeenschap. Wanneer de artsenstaking tot het verleden behoort
zal hierover allicht wel rekenschap gevraagd worden aan de parlementsleden die
zoveel vertrouwen in die waarborgen gesteld hadden.
***
De terugkeer van dhr. Spaak uit Kongo, en de basis die hij er gelegd heeft voor een
nieuwe Belgisch-Kongolese overeenkomst, zijn eveneens onderwerpen die in normale
tijden nog lang op de voorgrond zouden hebben gestaan. Nu werd er na enkele dagen
nog maar weinig over gesproken. Minister Spaak moest zich bovendien wegens
ziekte enige tijd uit het land terugtrekken. Indien Spaaks verwachtingen in vervulling
gaan, zouden België's relaties met Kongo een speciale plaats in het politieke en
economische leven innemen. Er zou een vérstrekkend beleid tot stand komen, op
basis van een samenhangend geheel van rechten en plichten en van een planmatig
aangewend actievermogen op het gebied van de technische hulp en de financiering
daarvan. Dat alles dan gedragen door een nieuw bewustzijn, door een uitdrukkelijk
gevoel van verbondenheid tussen de vroegere voogden en de ex-gekoloniseerden.
Spaak bracht ook enkele materiële resultaten uit Kongo mee, althans in beginsel,
b.v. inzake de schadevergoeding aan de houders van koloniale schuldbrieven. Maar
in Spaaks perspectief is dat niet van wezenlijk belang. Ondanks zijn aangeboren
oppervlakkigheid en opportunisme, is hij een van de weinigen die
toekomstmogelijkheden onder woorden gebracht heeft welke door België bewust
kunnen worden nagestreefd in Kongo, en dat in een totaal nieuwe sfeer, die even ver
verwijderd is van neo-kolonialistische valstrikken als van een wrokkend herhalen
van allerlei argumenten tegen de vroegere kolonisatie.
Misschien komt uit dat alles nooit een nieuwe politieke werkelijkheid voort, ook
al omdat de verwezenlijking ervan nogal grondige geestelijke en materiële
veranderingen veronderstelt in Kongo. Maar het dient erkend te worden dat minister
Spaak althans een poging gedaan heeft om ruimte hiervoor te scheppen in de Belgische
politiek. Of hij ook het vermogen heeft om een zo ruime opzet te verwezenlijken in
de feiten? Uit heel zijn loopbaan is gebleken dat hij juist in deze faze der
verwezenlijking van gedurfde vernieuwingen, oppervlakkig en onvruchtbaar is.
***
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ter van buitenlandse handel, voerde als een der eersten het woord op de
Wereldhandelsconferentie die te Genève begonnen is en die wel enkele maanden
kan duren. Brasseur sprak niet alleen namens België, maar vertolkte in de eerste
plaats enkele gemeenschappelijke standpunten van de E.E.G.
Oppervlakkig beschouwd was er een hoge mate van eensgezindheid tussen de
kringen namens welke minister Brasseur sprak en alle andere conferentiedeelnemers
die tot nog toe aan het woord kwamen. Iedereen herhaalde op zijn manier de
hoofdgedachten van het inleidend verslag van de secretaris der wereldconferentie,
dhr. Raoul Prebisch: het tot stand brengen van een wereldmarktordening voor de
voornaamste grondstoffen; bevordering van de uitvoer der ontwikkelingslanden, ook
wat hun industriële produkten betreft; waarborgen voor een ruimer en bestendiger
aandeel van de ontwikkelingslanden in de opbrengst van de wereldhandel.
Maar als er dan gesproken wordt over de wijze waarop de ontwikkelde Staten en
de ontwikkelingslanden deze doeleinden nastreven, lopen de meningen veel verder
uiteen dan de outsider vermoedt.
In België wellicht meer nog dan in andere industrie-landen ontbreekt het aan een
gevormde openbare mening die tegenover zulke vraagstukken enige gevoeligheid
aan de dag legt. De weinige echo's van deze tijdsproblemen, waarvan de oplossing
nochtans van groot belang is voor de oriëntering van de eigen economische politiek,
hoort men vaag en zwak in enkele ministeriële teksten en in de schaarse tussenkomsten
in de parlementaire debatten door mandatarissen die zich in deze sector van de politiek
bewegen.
Deze onwetendheid en onverschilligheid bestaan, ondanks alle ogendienst aan de
Europese gedachte, ook op het dichterbijliggend terrein der Europese integratie. Ook
dáár ontbreekt de nauwe verstrengeling tussen het traditionele eigenstaatse bewustzijn
en de zin voor de echte Europese lotsverbondenheid. Een traditionele retoriek over
de Europese instellingen is in dat opzicht slechts een waardeloos surrogaat.
Wat we nodig hebben is een krachtige vernieuwing van de algemene sfeer van de
binnenlandse en buitenlandse politiek en een scherpe reactie tegen een tot op de
draad versleten verbalisme. Maar van een ommekeer in die zin zijn waarachtig geen
tekenen aan de horizon te bekennen.
7 - 4 - 1964
Hektor de Bruyne
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Forum
Radiogesprek over Jaspers' filosofisch geloof
In Streven (jrg. XVI, deel II, n. 7, april 1963, pp. 651-657) vroegen we ons af, of
Karl Jaspers' wijsgerig geloof de geloofsopenbaring ontmoet. De vraag werd gesteld
naar aanleiding van Jaspers' in 1962 verschenen boek Der philosophische Glaube
angesichts der Offenbarung. In genoemd artikel deelden we het standpunt mee van
de zo invloedrijke wijsgeer, wiens filosofisch geloof geheel afwijzend staat tegenover
dogma's die in woorden met enige begrippelijke zin te formuleren zouden zijn.
Nogmaals willen we in een korte notitie de aandacht vragen voor deze visie op de
verhouding van wijsbegeerte en openbaringsgeloof, omdat Jaspers in een als
Stundenbuch uitgegeven samenspraak voor de radio ter ere van zijn 80e verjaardag
(geb. 23 febr. 1883) tegenover de protestantse theoloog Heinz Zahrnt in enige uitingen
zijn zienswijze toelichtte1).
Opnieuw horen we, dat de door Sartre eens als christelijke existentialist
gequalificeerde Jaspers (p. 30) Jesus Christus wel als groot filosoof, maar niet als
Godmens kan erkennen. De naam van christen gaat daarmee nog niet verloren, zo
meent hij, daar de Unitariërs in Amerika de Godheid van Christus loochenen en voor
de Quakers het geloof in de Godheid van Christus vrij is, terwijl beide groepen toch
tot de christenen gerekend willen worden. In de poging tot omkeer, waarin het
christendom zich naar zijn oorsprong zou moeten wenden, zou het volgens Jaspers
er van moeten afzien om Christus als Godsmens te belijden (pp. 77-78). Wel moet
het in Christus de mens zien, die leeft uit de bijbel, die bijbel echter vooral gezien
als het oude Testament, waarvan het nieuwe Testament als aanhangsel, niet als
vervulling gekenschetst mag worden (p. 80). Dat oude Testament behoort immers
mede tot de Achsenzeit, de periode tussen 800 en 200 vóór Christus, waarin nagenoeg
gelijktijdig en onafhankelijk van elkaar in China, Indië, Iran, Palestina en Griekenland
de geestesscheppingen, de religie en de grondvragen der mensheid optreden, waarvan
zij in haar geheel tot heden toe haar geestesleven leidt (p. 80)2).
Jaspers spreekt liever van bijbelse religie dan van christendom; de afzonderlijke
belijdenissen zou hij dan als een verscheidenheid van verschijningsvormen van deze
religieuze substantie opgevat willen zien (p. 89). Het woord religie en religieus doet
het beter als vertaling van het door Jaspers gebruikte Religion dan het nederlandse
woord godsdienst. Het woord God, en zeker een persoonlijke God, is immers voor
Jaspers een Chiffer, het is geheimschrift (p. 62). Toch zouden we met Jaspers kunnen
instemmen, waar hij het onaanvaardbaar acht de Transcendentie in de Leibhaftigkeit
van een persoonlijk-zijn te willen verengen. Zij is niet minder maar meer dan een
concreet menselijk persoonlijk bestaan. We zouden geneigd zijn in dergelijke
bewoordingen iets te willen terugvinden van scholastieke analogie-beschouwingen.
Tot zulke Transcendentie kan men ook bidden, meent Jaspers, niet om iets eindigs
in de wereld te vragen, maar gelijk Socrates bad om zielereinheid, als een dankgebed,
als een gebed om innerlijke kracht in zover men aan zichzelf gegeven wordt. Eigenlijk
1) Karl Jaspers, Heinz Zahrnt, Philosophie und Offenbarungsglaube, Eein Zwiegespräch,
Furche-Verlag, Hamburg, 1963, 103 pp., D.M. 2.50.
2) Vgl. H. Robbers, ‘Die Achsenzeit’ bij Karl Jaspers, in: Bijdragen, Tijdschrift voor Filosofie
en Theologie, XXIII, 1961, pp. 233-246.
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gebed moet wel een persoonlijke God als Chiffer oproepen. Terecht merkt de
gesprekspartner Zahrnt op, dat evenals Jaspers ook de oud-testamentische profeten
en ook Christus er bekommernis en zorg voor tonen, dat de zich-openbarende God
toch niet tot een eindig wezen wordt neergehaald, en tot een ‘zijnde’ wordt gemaakt
onder de ‘zijnden’.
Jaspers' taal krijgt scherpte bij het af-
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wijzen van menselijke gezagsinstanties - als hij hier van totalitarisme spreekt, heeft
hij wel gedacht aan wat hij gedurende de oorlog van zulk een systeem leed - die
zeggen dat God door hen spreekt, en die dan voor hun groepering en uitspraken het
predicaat ‘alleenzaligmakend’ opeisen. Hier ligt het kritisch punt, waar Jaspers'
filosofisch geloof onmetelijk vèr van openbaringsgeloof af ligt. Hij ontkent, dat Jesus
een Godsopenbaring is, die verder leeft in de Kerk, dat die Kerk de voortlevende
Godmens onder de mensen is. Zelfs de markante plaats die aan Jesus in de
geschiedenis - en niet alleen door belijdende Christenen - wordt toegekend, zodat
we in onze jaartelling de tijd vóór en na Christus aanduiden -, wordt empirisch noch
bevestigd noch weerlegd, zegt hij, waarbij Jaspers weer verwijst naar zijn theorie
over de Achsenzeit (p. 82).
Voor de gelovige is het duidelijk, dat Jaspers niet verstaat wat het zeggen wil:
God heeft zich in Jesus Christus aan de wereld geopenbaard. Waar door Christus als
Godmens geloof in overgave aan Hem gevraagd wordt, wil Jaspers wetenschappelijke,
filosofische verstaanbaarheid, in eindige begrippen te vatten, eisen. Verstaan betekent
in zijn vocabulaire de zin kunnen aangeven binnen het verband van wetenschappen
en zijn filosofie. Maar zijn wetenschapstheorie en zijn filosofie zijn verweven met
een kenleer en een verstaan en een begrijpen, waarbij is uitgesloten een verstaan en
een begrijpen, dat naar het oneindige zijn uitwijst, en deemoedig zich in zijn
willen-verstaan buigt voor al wat oneindige Transcendentie in toch enigszins
verstaanbare mensentaal - die niet geheel tot onverstaanbare code-taal, tot Chiffer,
te reduceren is - over zich wil meedelen.
Kommunikation onder mensen heeft Jaspers hoog aangeslagen; Kommunikation
tussen God en mensen in een Godmens in de mensenwereld in een niet geheel te
doorgronden maar evenmin geheel als onverstaanbaar te bestempelen idioom wijst
hij af. Heeft hij dan toch de onverstaanbaarheid hiervan verstaan en binnen grenzen
van zijn begrijpen de Onbegrijpbare ingeperkt?
H. Robbers S.J.

Europese en Atlantische eenheid
Benedetto Croce heeft eens gezegd dat wij, Europeanen, Christenen zijn en niet
anders kunnen zijn, ook niet wanneer we niet praktizeren of geloven. De Italiaanse
filosoof gaf hiermee uitdrukking aan het onmiskenbare feit, dat het Christendom ons
denken en voelen heeft gevormd. Deze stellingname getuigt van een idealisme, dat
enerzijds inspireert maar anderzijds de realiteit ongenuanceerd aanduidt.
Het bewustzijn Europeaan te zijn heeft een lange en bewogen geschiedenis. Het
doet zijn intrede op het moment dat men zich realiseert anders te zijn dan de
buitenwereld. De grondslag ervan is dan ook een polemische. Waarschijnlijk hebben
de Grieken, in hun strijd tegen de Perzen, als eersten het besef anders te zijn onderkend
en gecultiveerd. Azië was het andere, het despotisch geregeerde tegenover de Griekse
vrijheid. Onder de Romeinen breidde het besef anders te zijn zich ruimtelijk uit. Nog
weer later kreeg dit bewustzijn een christelijk stempel, waarmee het zich wederom
onderscheidde, nu van de on-christelijke buitenwereld. De scheiding tussen Rome
en Byzantium in de Karolingische tijd verengde echter het europese besef tot het
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westelijk Christendom. De Hervorming had opnieuw tot gevolg dat het ‘ondeelbare’
werd gescheiden, nu langs een west-oost verlopende as.
Machiavelli is de eerste die Europa ziet als een wereldlijke en politieke en niet
primair als een religieus bepaalde grootheid. De tegenstelling tot de buiteneuropese
wereld bleef ook bij hem het europese besef kenmerken. Tegenover de onbegrensde
macht van de Aziatische heersers stelde Machiavelli Europa met zijn vele staten, elk
met een innerlijk begrensde macht en veelal republikeins gezind.
De kennismaking met en de kennis van andere continenten versterkte het besef
dat Europa anders is in politiek, ethisch en religieus opzicht. De opkomst van de
technische wetenschappen vergrootte op haar beurt weer de afstand tot de
buitenwereld en tevens accentueerde ze een intussen traditioneel geworden gevoel
van
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suprematie. De mythe van de ‘edele natuurmens’ heeft dit gevoel slechts tijdelijk en
dan nog incidenteel onderbroken. Het zich in de tweede helft van de 18e eeuw
ontplooiende nationaliteitsbesef daarentegen betekende een ingrijpende aantasting.
Het bijzondere (de natie) verhief zich tegen het algemene (Europa). Toch is ook
hiermee het europese bewustzijn niet ten onder gegaan. Het is na de beide
wereldoorlogen van de 20ste eeuw weer sterker gaan leven, toen gebleken was dat
het nationalisme in zijn scherpste vormen tot ondergang voert niet alleen van Europa
maar ook van de afzonderlijke naties.
De wezenlijke kenmerken van Europa lopen duidelijk waarneembaar door
tweeduizend jaar geschiedenis. De italiaanse historicus Frederico Chabod omschrijft
ze in een uitstekende studie1) als volgt:
Vrijheid en niet willekeur; onophoudelijke activiteit en niet nonchalance;
vooruitgang in wetenschap en techniek in tegenstelling tot traditie en
onbeweeglijkheid; samenleven, temperament en blijheid tegenover de geslotenheid,
de ernst en de melancholie van Azië (p. 85). Elke europese natie levert iets specifieks
aan het totaalbeeld van Europa, hoewel niet alle in gelijke mate. Uit dit laatste menen
sommige naties het recht van primaatschap te kunnen ontlenen (p. 115).
Thans is er duidelijk sprake van een (weer) groeiend besef Europeaan te zijn.
Hiermee is echter niet iedere vorm van integratie gemotiveerd, zeker niet als deze
feitelijk van beperkte strekking is en tevens een exclusief karakter draagt. De integratie
van de ‘Zes’ is dan ook in strijd met de europese bewustwording, indien ze zich
afsluit van andere europese naties. Om dezelfde reden is de scheiding tussen ‘Oost’
en ‘West’ een aantasting van de europese geest, ook al is ze gemotiveerd door een
situatie, die een volledige integratie op korte termijn feitelijk onmogelijk maakt.
Een nieuwe europese bewustwording kan alleen uitgroeien wanneer alle europese
naties deelnemen, die bijdroegen en bijdragen tot het veelkleurige europese besef.
Ziet men van deze volledigheid af, dan wordt er naar iets wezenlijk anders gestreefd.
Zo is het streven naar een (Noord-) atlantische gemeenschap fundamenteel iets anders.
Het streven naar (West-) europese integratie binnen dit grotere verband heeft eveneens
een wezenlijk andere strekking dan een werkelijk europese bewustwording. Daarmee
zijn genoemde strevingen niet verworpen, noch behoeven ze in strijd te zijn met de
europese bewustwording. Maar wel is het goed beide categorieën niet met elkaar te
verwarren en scherp van elkaar te onderscheiden.
C. Miermans

Het werken Gods in de biddende mens
We leven in een tijd vol beroering en van uitersten. Van de ene kant komt men twijfel
tegen aan de waarde, en zelfs de werkelijkheid, van het meditatieve of contemplatieve
gebed; immers God de Heer laat zich, zo niet op de enige dan toch op de eerste plaats,
vinden in de ontmoeting met de medemens. Van de andere kant is er een groeiend
verlangen - en dit in uitgesproken mate ook bij de leken - naar een direct stil ervaren
1) Fr. Chabod, Storia dell'idea d'Europa, Bari 1961; vertaald door Stefan Burger: Der Europa
gedanke von Alexander dem Groszen bis Zar Alexander I, Stuttgart 1963; verschenen in de
serie Urban-Bücher, Bd. 71.

Streven. Jaargang 17

van God, Die ondanks de liturgie, het Bijbel lezen, de oecumene en alle
medemenselijkheid te veel een Deus Absconditus blijft. Men bevroedt dat er ergens
een fout wordt gemaakt en men valt dan terug op de wijsheid van het ene doen en
het andere niet laten, zoals men ook bevroedt dat de vernieuwing van de Kerk op
liturgisch, oecumenisch en exegetisch terrein zijn bron en inspiratie steeds zal moeten
vinden in het beter kennen van ‘Hem Dien gij niet kent’, door het liefdevol schouwen
naar Christus als beeld van de Vader. Men verlieze hierbij niet uit het oog dat dit
schouwend bidden niet alleen noch voornamelijk een activiteit is van de mens: vóór
alles is het God Die doet zien en Die Zich laat zien. Het
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is dan ook begrijpelijk dat de belangstelling voor dit werken Gods in de biddende
mens toeneemt; een nieuwe vertaling van de werken van St. Jan van het Kruis1),
terwijl de voorgaande pas twaalf jaar geleden verscheen, is hiervoor wel een
aanwijzing. Wanneer er behoefte is aan zulk een nieuwe uitgave, bewijst dit niet dat
christenen zich uit de verwarring en rumoerigheid van het christenleven willen
terugtrekken omdat het hun allemaal te veel wordt; integendeel, ze distanciëren zich
nu en dan van het krijgsgewoel om beter te zien waar zij strijden, en waarom, en wie
de vijand is, en hoe deze verslagen dient te worden. Kruitdamp houdt het licht tegen;
men moet hier vandaan, wil men weten waar men aan toe is.
Het komt ons voor dat voor velen de naam Sint Jan van het Kruis bijna identiek
is met donkere nacht. Welnu, zo zou men kunnen redeneren, vele christenen bevinden
zich in wat men is gaan noemen een collectieve geloofsnacht en bijgevolg is het te
verwachten dat de belangstelling uitgaat naar de kerkleraar van de geloofsnacht.
Hierbij moet echter opgemerkt worden dat de collectieve geloofsnacht zoals iedere
geloofsnacht een dubbele oorzaak kan hebben. Men kan in een dergelijke nacht
terecht komen doordat men zijn ogen sluit of zich moedwillig opsluit in een donkere
kelder, d.w.z. doordat men van de ene kant vergeet dat de geloofsschat in broze vaten
bewaard wordt en van de andere kant zich te veel en te diep in de wereld verliest.
Men kan ook buiten alle schuld de nacht in varen ten gevolge van een te veel aan
licht, dat verblindt. En over deze tweede nacht spreekt Sint Jan, terwijl de collectieve
geloofsnacht van deze dagen voornamelijk zijn verklaring hierin vindt dat velen het
volle licht niet willen zien: niets nieuws overigens, immers Christus zelf constateerde
dit verschijnsel reeds (Jo. 3, 19).
Het is echter geheel onjuist om Sint Jan van het Kruis te associëren met de donkere
nacht. Zijn geestelijke ervaringen en de neerslag hiervan in zijn geschriften worden
veel juister gekenmerkt door de sleutelwoorden vlam en lied, waarnaast we
onmiddellijk plaatsen geest en leven. Nog geheel afgezien van chronologische
motieven typeert het de ervaringswereld van Sint Jan van het Kruis dat het eerste
grote werk in deze nieuwe vertaling is Het Geestelijk Hooglied en het laatste De
Levende Vlam van Liefde, dit tegen de traditionele volgorde in: deze begint immers
met de ‘Bestijging van de Berg Karmel’, waarop dan volgen ‘Donkere Nacht’ en de
twee genoemde boeken. Dit is trouwens niet de enige afwijking van de gewone
samenstelling van Sint Jans werken in boekvorm. Het werk opent met de brieven en
gedichten: en niets is meer geschikt om ons een mens te doen kennen dan zijn brieven
en gedichten; het voorkomt dat we zijn grote werken ooit zouden kunnen lezen in
een puur objectieve gesteltenis, die door sommigen voor wetenschap wordt gehouden.
Nooit mag men de geschriften van welke mens dan ook los maken van diens persoon,
want alleen vanuit zijn persoon kunnen zij juist begrepen worden. Dit geldt in
bijzondere mate van een mystieke schrijver uit een geheel andere eeuw dan de onze:
het gevaar bestaat dat de geschriften, losgemaakt van de persoon en dus van de tijd
en de situatie waarin zij werden geschreven, geheel en al verkeerd gelezen worden,
en we moeten er aan toe voegen dat de reputatie van Sint Jan als de mysticus van de
donkere nacht en van de harde bestijging van een erg steile Karmelberg, van barre
1) Heilige Joannes van het Kruis, Volledige Werken, uit het Spaans vertaald en van inleidingen
voorzien door Joannes a Cruce Peters O.C.D. en J.A. Jacobs. - Brand, Hilversum, 1963, 1325
pp.
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zonloze verstorvenheid en nimmer aflatende zelfbestrijding en zelfs zelf-haat
voldoende bewijs is hoe acuut dit gevaar in de loop der eeuwen is geweest.
De inleidingen die de vertaler geeft op de verschillende delen van dit werk zijn
niet alleen belangrijk vanuit een wetenschappelijk standpunt, maar ook van menselijke
kant bekeken: zij dienen er toe de werken meer toegankelijk te maken voor de lezer,
en hierin slaagt hij op zeer gelukkige wijze. We prijzen de moed dat hij zich hierbij
niet onnodig gedistancieerd heeft van de lezer. Hij doet ons
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denken aan de gids die zich bij ons voegt terwijl we al wat rond lopen te dolen in
een machtige kathedraal, waarvan de pracht ons imponeert maar het geheim ons toch
eigenlijk ontgaat. Deze vertelt ons van de architectuur van het gebouw en zijn
problemen, wijst ons op proporties, plaatst ons in een hoek die al de schoonheid van
een bepaalde boog doet uitkomen, enz. Wanneer men daarbij voelt hoe de liefde voor
de plavuizen en de stenen, de beelden en de banken, enz. deze gids inspireert en hem
tot vertellen dwingt, wordt hij een onmisbaar tussenpersoon om het Godshuis te
begrijpen en te waarderen. Met opzet gebruiken we het woord Godshuis hier: voor
de gids gaat het niet meer om een gebouw, een architectonisch geheel, een prestatie
van menselijk kunnen en kennen. Het gaat om een gebouw opgetrokken voor God,
en dit door mensen van geloof. Zoals in het gebouw zelf schoonheid en vroomheid
nooit uit elkaar kwamen te liggen en de schoonheid haar inspiratie vond in de
vroomheid, zo is het woord van de gids gedragen door liefde voor zowel de
schoonheid als de vroomheid.
Het ligt voor de hand dat hij die opnieuw de werken van Sint Jan van het Kruis
leest, het beeld van een machtige kathedraal voor de geest komt: zij zijn een
monument van geloof, vol van schoonheid en vroomheid. Ofschoon het psychisch
analyseren van mystieke ervaringen hier en daar tot in minutieuze details, gefundeerd
op nauwkeurig waarnemen, afdaalt, verzandt het woord van deze mysticus nooit in
een dor-wetenschappelijk registreren van feiten: de ware vroomheid blijft het
doorgloeien, en dit verklaart waarom zijn woord het hart verwarmt. Natuurlijk speelt
hierbij de dichterlijke aard en het dichterstalent van Sint Jan een grote rol, en de
vertaler, geholpen door een uitstekende inleiding over dit onderwerp van Drs. Th.
Sinnige, laat ons iets van deze schoonheid ervaren door zich niet te beperken tot een
enkele vertaling der gedichten: zowel P.N. van Eyck als Gerard Wijdeveld krijgen
gelegenheid te laten zien hoe zij de verzen hebben omgedicht, terwijl hier en daar
o.a. Roy Campbell met zijn prachtige Engelse vertaling ook even aan het woord
komt. Men kan het betreuren dat de verzen als inleiding op de eigenlijke mystieke
leer in ritmisch proza worden gegeven. We zien echter niet hoe er een andere
mogelijkheid bestond. Natuurlijk had men iemand kunnen vragen om de gedichten
opnieuw te vertalen, maar zulke vertaal-talenten zijn moeilijk te vinden. We vragen
ons af of het wel mogelijk is. Zelfs de vertaling van Roy Campbell voldoet hier niet
aan alle eisen; immers de eis die gesteld moet worden is dat regel voor regel de
vertaling moet beantwoorden aan het oorspronkelijk. Dit wordt immers noodzakelijk
gemaakt door het commentaar dat op de dichtregel volgt, en dat als uitgangspunt
telkens een regel neemt, en niet de gedachte van het gehele vers, of de gedachte in
meerdere regels uitgewerkt. We zijn bovendien van mening dat de waardige ritmische
proza-vertaling geen afbreuk doet aan de schoonheid van het geheel, zoals trouwens
de vertaling zelf niet alleen gemakkelijk leest maar naar rust en helderheid van stijl
alle waardering verdient. Met de Spaanse tekst in de hand, en daarbij ook de oude
vertaling van de jaren 1950-1951 voor ons, blijkt uit iedere steekproef hoe weinig
de woorden van St. Jan door de vertaling aan helderheid, nauwkeurigheid en
stimulerende werking van schoonheid en vroomheid hebben ingeboet.
We noemden de geschriften van Sint Jan van het Kruis een monument van geloof,
misschien juister van geloven. Lezing maakt duidelijk wat geloven is, en onwillekeurig
stelt men zich de vraag waarom van dit geloofsklimaat in de Kerk, zeker van ons
land, betrekkelijk weinig te bespeuren valt. Al even onwillekeurig komt de gedachte
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op dat de hedendaagse mens alles te veel zelf wil doen, alles te veel zelf wil
doorgronden, alle problemen en misschien zelfs mysteries louter tot zijn eigen
bevattingsvermogen wil terugbrengen en oplossen: er wordt te weinig geleefd vanuit
de overtuiging die is vastgelegd in het psalmvers: in lumine Eius videbimus lumen:
we zien eerst het licht in Zijn licht. Ook zal het moeilijk zijn de gedachte van zich
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af te zetten dat St. Jan de kunst verstond om het onbegrijpelijk bovennatuurlijke in
enigszins begrippelijke banen te leiden en tot op zekere hoogte grijpbaar en
begrijpbaar te maken. Met een verbluffend gemak hanteert hij het hiervoor
aangewezen middel, te weten het symbool. Heuvel, hert, water, maaltijd, bos,
stilzwijgen, man, vrouw, bloem, enz. zijn voor hem geen woorden met een zekere
afgebakende begripsinhoud; ze roepen voor hem geen definitie op, maar een levend
iets, dat midden in de schepping staat en met geheel zijn wezen naar alle kanten
verstrengeld is met alles wat de schepping bevat. Het is eerst wanneer men deze
werken leest, dat men gaat beseffen hoe arm de Westerse mens geworden is die met
begrippen werkt en symbolen moeilijk weet te waarderen en te gebruiken. Het is dan
ook niet verwonderlijk, dat rustige lezing van hetgeen Sint Jan van het Kruis schreef
menigmaal doet denken aan niemand anders dan Teilhard de Chardin en hoe
merkwaardig het is dat diens naam identiek is geworden met evolutie, terwijl de
eenheid der schepping en het onderling vervlochten zijn van alle schepselen weinig
aandacht krijgt.
We meenden aan deze uitgave een uitvoerige bespreking te moeten wijden. We
kunnen vandaag best wat meer vroomheid gebruiken, en deze nauw verbonden met
de schoonheid, en bovenal met meer geloven. Welnu, een rijke bron van dit alles
vinden we in het getuigenis van deze begaafde en bevoorrechte dichter, mysticus en
heilige. Men mene niet dat zijn beschouwingen enkel waardevol zouden zijn voor
gelijkelijk begaafde of bevoorrechte zielen. Het wordt tijd dat het woord mystiek
zijn onplezierige associaties met uitzonderlijk, vreemd, bovenmenselijk hoog, enz.
gaat verliezen. Zij hoort bij het christen-zijn, omdat zij hoort bij het wonder van de
doopgenade. Zij is niet iets voor zonderlinge zielen, zij dient geplaatst te worden
waar haar rechtmatige plaats is: midden in het vroomheidsleven van de gelovige
mens en van een gelovige Kerk. Aandachtig luisteren naar Sint Jan van het Kruis,
naar Teresia van Avila, naar Ignatius en vele andere mystieke schrijvers is
onontbeerlijk om het diepste leven van de Kerk en van de gelovige ook nu tot volheid
en gaafheid te brengen.
W. Peters S.J.

Boekbespreking
Godsdienst
Bea, A. Kard., De eenheid van de Christenen. - Brand,
Hilversum/Antwerpen, 1962, 171 pp., f 8,90.
Deze bundel voordrachten van de voorzitter van het Secretariaat voor de Eenheid
der christenen lijkt van grote waarde voor het interconfessionele gesprek, waarbij
het aan duidelijkheid nog zo vaak schort. Aantrekkelijk zijn de heldere stijl en
denktrant, alsook het voorzichtig dóórdenken van de Encycliek Mystici Corporis
inzake het lidmaatschap en de grenzen der Kerk. De princiepen worden het beste
aangegeven in de eerste (De katholiek en het probleem van de eenheid der christenen),
de tiende en de elfde (Het Concilie en de Protestanten) lezing.
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W. Boelens

Aubert, R., Problemen van de kristelijke eenheid (De Christen in de tijd,
16). - Patmos, Antwerpen, 1963, 111 pp., geb. F. 48.
Het probleem van de toenadering tussen de Kerken is door het samenroepen van het
tweede Vaticaans Concilie en de reis van Paulus VI naar Palestina weer dringend
aan het christelijke geweten gesteld geworden. Nauwkeurige inlichtingen over de
grote oecumenische beweging binnen en buiten de Kerk worden hier door een
autoriteit in het vak bondig voorgedragen. Bovendien draagt dit werk er positief toe
bij de katholieken bewust te maken van hun eigen zwakheden en tekortkomingen
bij de breuk in het verleden. Dit in 1952 voor het eerst verschenen boek
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werd voor de recente geschiedenis van de oecumenische beweging gelukkig
bijgewerkt.
R. De Haes

Congar, Yves, Evangelie en beschaving, I. - Patmos, Antwerpen, H.
Nelissen, Bilthoven, 1963, 168 pp., F. 95, f 8,25.
Met het herwaarderen van de Kerk als het priesterlijk volk van God gaat noodzakelijk
gepaard een vernieuwde theologie van het laicaat en een verdiept inzicht in het
functionele van het priesterschap van de priesters. Deze gedeeltelijke vertaling van
een van Pater Congars laatste werken kan reeds een veilige gids zijn om een open
dialoog tussen leken en priesters op gang te brengen in hun gemeenschappelijk zoeken
naar een authentiek evangelisch Kerkbeleven.
R. De Haes

La Pénitence est une célébration - Publications de Saint-André, Biblica No. 58 ‘Paroisse et Liturgie’, coll. de pastorale liturgique, 1963, 124 pp.
In dit boek werden de artikelen gebundeld die in het tijdschrift ‘Paroisse et Liturgie’
in 1962 en 1963 verschenen zijn en handelen over de Biechtcelebratie. De inhoudstafel
onderscheidt ‘Principes’ en ‘Catéchèse et expériences concrètes’. In dit laatste deel
treffen we o.m. praktische toepassingen aan op de pastoraal van verloofden (P. de
Locht) en van kinderen (o.m. van H.A.A. Tysmans, een uit het Nederlandse tijdschrift
Sanctissima Eucharistia, sept. 1962, vertaalde studie). De leerstellige en historische
bijdragen van Th. Maertens, E. Marcus en R. Blomme, betogen dat in de Biecht de
psychologische beschouwingen slechts op de tweede plaats komen: het Sacrament
van de Biecht is allereerst de handeling waardoor de Kerk de gelovigen oproept tot
de Eucharistie, en ze erkent als waardige leden van de eucharistische gemeenschap.
G. Neefs

Hastings, A., One and apostolic. - Darton, Longmans & Todd, London,
1963, 200 pp., geb. sh. 30.
De auteur heeft de verdienste de H. Eucharistie te beschouwen als centrale beleving
en teken van de éénheid in de Kerk. De verschillende aspecten van deze éénheid
worden niet genoeg ontleed. Interessant ware het te onderzoeken op welke wijze ook
zij die buiten de zichtbare eenheid van de Kerk leven, in de gemeenschap van Christus'
Lichaam kunnen delen; hoe de gehele Kerk een sacrament is van Christus leven
onder de mensen. In de formulering van onze gebeden en verlangens spreken we
liever over de éénheid met de Kerk van Christus die nog moet groeien, dan over
schisma's, waar men een einde aan moet stellen.
F. Bossuyt
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Pfleger, K., Christlicher Aufschwung. - J. Knecht, Frankfurt, 1963, 272
pp., geb. DM. 13,80.
De Elzasser-priester Karl Pfleger, de bekende schrijver van Geister die um Christus
ringen en van Kundschafter der Existenztiefe, neemt, in meer dan één opzicht, een
centrale plaats in. Tussen Frankrijk en Duitsland, als geworteld in elk van beide
culturen; - tussen kunst en theologie, om het ene door het andere te vestigen, te
voeden, te richten; - tussen vast geloof en open existentialisme, waarbij de openheid
zelf het geloof in liefde doet leven. In het midden plaatst hij Christus, het teken van
tegenspraak en de Verlosser; en het is zijn kenmerk die Verlosser, ook te midden
van veel tegenspraak, aan het werk te zien, - ook te midden van het moderne leven
waarin Hij, in offer en strijd en liefde, groeit en verovert... Lees en beschouw, van
dat standpunt uit, de vijfentwintig hier gebundelde opstellen: over vreugde, narren,
moeizaam geloof, domheid, de vrouw, sterven...; - over Schneider, Bernanos, Mauriac,
Marie Noël, Bloy, Gertrud von Le Fort... Lees en laat doorwerken, dit boek is, voor
de gelovige cultuurmens, een der meest lichtende en bevrijdende uit de laatste jaren.
Em. Janssen

Butterwegge, H. & Erdle, A., Diaspora heute. Weg und Wandlung. Bonifacius-Druckerei, Paderborn, 1963, 220 pp., rijk geïll., geb. DM. 12.80.
Oecumenische toenadering belet niet dat de verscheurde Christenheid een overal
diep verwortelde werkelijkheid blijft. In deze door kaarten en foto's rijk geïllustreerde
uitgave van de Bonifatius-verein, de Duitse interdiocesane centrale voor
diaspora-zielzorg, worden de huidige tendenzen in het leven der katholieke
minderheden in overwegend protestantse of ongelovige zones voor de beide delen
van het gescheiden Duitsland treffend voorgesteld. Naast cijfers en sociologische
beschrijvingen (per diocees) geven uittreksels uit brieven en korte litteraire schetsen
dieper inzicht in de kracht en de zwakheid van dit verspreide Godsvolk.
J. Kerkhofs
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Christian Responsibility and World Poverty. A Symposion edited by
Arthur McCormack. - Burns and Oates, London, 1963, 314 pp., 35 S.
Het probleem van de armoede in de wereld is een uitdaging waaraan niemand zich
mag onttrekken. De plotselinge versnelling van de bevolkingsgroei is een van de
vele factoren die de oplossing van dit probleem bemoeilijken. Een voor de hand
liggende deeloplossing is daarom het afremmen van de bevolkingsgroei door
geboortebeperking. Hierbij doet zich echter voor de katholieken een complicatie
voor, dat de methoden van geboortebeperking die de anderen als de meest efficiënte
zien, door de katholieke Kerk als ongeoorloofd verworpen worden. Daardoor krijgt
de uitdaging, aan de katholieken gesteld, een ander accent. Dit boek, een verzameling
van een twintigtal bijdragen van de meest bekende katholieke auteurs over het
onderhavige probleem, tracht een katholiek antwoord te geven. Mij dunkt, dat het
katholieke antwoord er niet langs kan om de plaats van het bevolkingsvraagstuk in
het geheel van de ontwikkelingsproblematiek te situeren. Hoewel men in dit boek
heeft vermeden om uitsluitend over het bevolkingsvraagstuk te handelen, is men er
toch niet in geslaagd te laten zien, dat dit vraagstuk een onderdeel is van het hele
complex en dat het dezelfde factoren van sociale, culturele, godsdienstige en politieke
aard zijn, die het geheel van vraagstukken en daarom ook het bevolkingsprobleem
uitermate moeilijk oplosbaar maken. Het werk is nu wel erg verbrokkeld geworden.
De bijdragen zijn ook erg ongelijk van kwaliteit, en sommige maken op ons wel een
erg ouderwetse indruk. Er zijn er bij die journalistiek aandoen, zoals die van Douglas
Hyde en Christopher Hollis, andere hebben iets van een (mooie) preek, zoals die van
Mgr. Ligutti over de agrarische revolutie; sommige zijn algemeen en wetenschappelijk
van toon, zoals de bijdragen van de Belgen Mertens en Mertens de Wilmars, andere
zuiver feitelijk, zoals artikelen van Smyth over coöperaties en van Stark over migratie.
Colin Clark laat weer een optimistisch geluid horen over de mogelijkheid dat de
aarde de mensen kan voeden, maar gaat toch aan het probleem op het nationale en
regionale vlak voorbij, hoewel daar juist de moeilijkheden liggen. Verder zijn er
natuurlijk een tweetal fundamentele beschouwingen t.a.v. het katholieke standpunt
tegenover verantwoord ouderschap en geboortebeperking, resp. van Kardinaal Suenens
en van Dr. Marshall, terwijl de Lestapis pogingen tot verbreiding van de
geboortebeperking in de ontwikkelingslanden nog eens onder de loupe neemt. Alles
bij elkaar staat er niet veel nieuws in, maar misschien is het juist een voordeel, dat
katholieken, die zich nog niet in het vraagstuk verdiept hebben, hier de traditionele
opvattingen en beschouwingen bij elkaar vinden.
L.H. Janssen

Naudon, Paul, L'humanisme maçonnique. Essai sur l'existentialisme
initiatique (reeks: Histoire et tradition). - Dervy-Livres, Paris, 1962, 124
pp., ing. N.F. 7,5.
Dit is op tien jaar tijd het vijfde boek van de vrijmetselaar Naudon over de
vrijmetselarij. Over riten en symbolen wordt veel geschreven, zegt hij, ook over de
geschiedenis van de vrijmetselarij, maar in dit boek wil hij een samenhangende
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synthese bieden van de maçonnieke leer, iets wat tot nog toe weinig schrijvers heeft
bekoord. Het gaat hier dus uitdrukkelijk over de levensbeschouwing van de echte
vrijmetselaar, over metafysica. Het wil ons voorkomen dat de auteur niet afzijdig
staat tegenover een meer spiritualistische opvatting, waarin de ‘Grote Bouwer van
het Heelal’ niet meer een vaag begrip van het absolute is, maar toch ook nog niet de
persoonlijke God van de christenen, en waarin tevens de onsterfelijkheid van de ziel,
het leven na dit leven wel een sterke nadruk krijgt. Voor wie reeds voldoende
vertrouwd is met de vrijmetselarij, en voor de vrijmetselaars zelf is dit boek zeer
interessant omdat het een eerlijke bezinnen is van een vrijmetselaar op de
Weltanschauung van deze esoterische instelling.
M. Dierickx

Champdor, Albert, Les civilisations de la Mer Morte (Les Hauts Lieux
de l'Histoire, 11) - A. Guillot, Paris, 1958, 176 pp., 80 pl., 2 krtn., NF. 24.
Van het neolithicum tot de Kruisvaarten volgden de culturen elkaar op in de depressie
van de Dode Zee en in het bergland van Edom. S. leidt ons op meeslepende wijze
binnen in deze fascinerende wereld: Petra, Sodoma, Qumrân... De overzichten zijn
soms iets oppervlakkig en weinig accuraat. Men zal het boek vooral waarderen om
zijn suggestieve foto's. Jammer dat de documentatie over Qumrân en Abda zo goed
als ontbreekt.
J.M. Tison
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Cropper, Marg., Shining lights. Six Anglican saints of the 19th century.
- Darton, Longmans & Todd, London, 1963, 192 pp., geb. 25. sh.
Nu de oecumenische gedachte niet langer het weleer bedenkelijke voorrecht is van
alleenstaande specialisten, moeten wij van harte een boek als dat van M. Cropper
begroeten. Het stelt ons immers in staat onze nog zo goed bedoelde waardering van
de ‘gescheiden broeders’ te bevrijden van de onvermijdelijke abstractie, waarmee
alle algemene beschouwingen behept zijn. Wat ons in deze levensbeschrijvingen
wellicht het meest treft is het zo uitdrukkelijk Angel-Saksisch karakter van deze
personen en de wereld waarin zij hebben geleefd. Een tweede kenmerk is de typisch
negentiende-eeuwse sfeer die alles doordringt: de auteur wijst er zelf op dat de huidige
lezer daardoor wel eens zo kunnen worden geërgerd, of althans verhinderd door te
dringen tot de kern van het authentiek christelijk ideaal, dat deze mensen bezielde.
Dit zal echter geen onoverkomelijke moeilijkheid zijn voor de katholieke lezer, die
geleerd heeft dat dit verschijnsel even uitgesproken in zijn Kerk voorkomt. Naast de
figuur van een Lord, die zich pijnlijk bewust wordt van het sociaal probleem, naast
de figuur van een dichteres en twee clerici, van wie een zijn leven geeft in de missie,
treffen wij in het boek nog twee vrouwen aan die zich geheel aan de dienst van de
armen en misdeelden hebben gewijd, en van wie een, met dat doel voor ogen, een
soort religieuze congregatie stichtte en leidde. Duidelijker dan gelijk welke algemene
bespiegelingen tonen deze korte levensschetsen aan, dat de Geest van God in de
Anglicaanse Kerk aan het werk blijft.
H. Jans

Mellor, Alec, La Franc-Maçonnerie à l'heure du choix. - Mame,
Paris-Tours, 1963, 480 pp., N.F. 17.
Van de talrijke boeken die wij over de vrijmetselarij hebben gelezen, is dit het meest
betrouwbare en het best gedocumenteerde. Twee jaar geleden schreef deze katholieke
auteur, advocaat aan het Gerechtshof van Parijs, een boek dat heel wat deining
veroorzaakte: Nos frères séparés, les francs-maçons. Sindsdien heeft hij de
geschiedenis en de huidige toestand van de vrijmetselarij nog grondiger onderzocht,
en vooral - wat bij deze geheime organisatie onontbeerlijk is - hij heeft met talrijke
vooraanstaande vrijmetselaars in en buiten Frankrijk gesproken of gecorrespondeerd.
De grondstelling van het boek kunnen wij zo samenvatten: de vrijmetselarij is van
christelijke oorsprong - wat niemand betwijfelt -, in de negentiende eeuw, de eeuw
van het nationalisme en het rabiate antiklerikalisme, is de vrijmetselarij, vooral in
de Romaanse landen, van haar grondprincipes, de bekende landmarks, afgeweken;
nu geven zich meer en meer vrijmetselaars rekenschap van deze afwijking en willen
naar de oorspronkelijke opvatting terug. De titel van het boek duidt precies de inhoud
aan, de vrijmetselaars staan voor de keuze. Zoals men weet, verdedigde de auteur
reeds in zijn vorig boek de stelling dat de excommunicatie van de vrijmetselaars
geen echte reden meer heeft; zelf hebben wij in dit tijdschrift (Streven, februari 1963)
geschreven dat op het tweede Vaticaans concilie Mgr. Mendez, bisschop van
Cuernavaca in Mexico, het opheffen van de kerkelijke ban tegen de vrijmetselarij
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heeft bepleit. Zoals in andere oecumenische kwesties wordt van katholieke zijde heel
wat gedaan om de atmosfeer van verouderde tegenstellingen te zuiveren: het wachten
is in vele gevallen op de oude tegenstander. Intussen zijn ook in België sinds 1959
acht loges tot de regelmatigheid teruggekeerd, wat het geloof in God en in de
onsterfelijkheid van de ziel insluit. Wij kunnen slechts hopen dat het boek van Alec
Mellor zowel bij vrijmetselaars als bij katholieken vele lezers vindt, en dat zijn
pleidooi inslaat.
M. Dierickx

Lacko, M., s.j., Saints Cyril and Methodius. - Slovak Editions, Rome,
1963, 235 pp.,
In 863 had de kerstening plaats der slavische volkeren door de HH. Cyrillus en
Methodius. Bij de 1100ste verjaardag van deze grote gebeurtenis werden over de
apostelen der Slaven verschillende wetenschappelijke biografieën geschreven. De
vrucht van deze werken wordt hier samengevat en aan een breder publiek voorgesteld.
Cyrillus is vooral bekend door het feit dat hij van Rome de toelating kreeg om de
liturgie in de volkstaal te celebreren. In de Byzantijnse ritus bleef dit gebruik
universeel bestaan, maar ook in de Latijnse ritus bleef het een voorrecht voor sommige
kerken in Moravië, waar de H. Mis in de glagolitische taal wordt opgedragen. Een
tiental kaarten, vele illustraties en een goede bibliografie verhogen nog de waarde
van
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dit interessante werkje, geschreven door een specialist, professor in de geschiedenis
van de Slavische volkeren aan het Oosters Instituut in Rome.
F. Bossuyt

Serbanesco, Gérard, Histoire de la Franc-maçonnerie universelle, son
rituel, son symbolisme. Eerste deel. - G. Serbanesco, 7bis rempart de l'est,
Angoulême, 497 pp., 120 platen, geb. N.F. 60.
De auteur, vroeger advocaat aan de balie van Boekarest, nu uitgeweken naar Frankrijk,
neemt zich voor, een zesdelige geschiedenis van de vrijmetselarij te schrijven in
drieduizend bladzijden met 1300 illustraties. Wij moeten erkennen dat dit eerste deel
ons perplex laat. Hierin beschrijft Serbanesco de esoterische cultussen vanaf de verre
oudheid, van Rama en Krishna tot Jezus, daarna wijdt hij lang uit over de maçonnieke
legenden als die van de Graal en van Hiram, beschrijft de ‘werkende’ metselarij
vanaf de Griekse stijlen tot de gothische, heeft tachtig bladzijden over voor de
Tempeliers, en eindigt met de oprichting van de ‘speculatieve’ vrijmetselarij in
Groot-Brittannië in het begin van de 18e eeuw. Uit de tekst blijkt niet dat de auteur
zelf vrijmetselaar is, wel dat hij geen gelovig christen is, want wat hij over Jezus
vertelt, raakt kant noch wal. Op het einde merken wij zelfs dat hij de ‘religieuze’
grondwet van de vrijmetselarij van 1738 verwerpt, om de meer nationalistische van
1723 te verdedigen. Het boek is royaal en origineel uitgegeven, het staat vol legenden
en eigenaardige gebruiken, maar met de echte vrijmetselarij heeft het nog maar weinig
te maken. Wij behouden ons oordeel voor tot na de lezing van volgende delen: van
de vijf nog te verwachten zullen twee-en-een-half deel handelen over de Franse
vrijmetselarij, de rest over de vrijmetselarij in andere landen.
M. Dierickx

Filosofie
Vos, Dr. H. de, Inleiding tot de wijsbegeerte van de Grieken en Romeinen.
- Callenbach N.V., Nijkerk, 1963, 208 pp., f 14,90.
Bedoeling van dit boek is een eenvoudige inleiding te geven op de geschiedenis van
de wijsbegeerte der Oudheid en tevens op de wijsbegeerte als zodanig. Alle
wetenschappelijk apparaat van noten of bibliografie wordt weggelaten. Alleen aan
het einde vindt men een praktisch chronologisch overzicht van de Grieks-Romeinse
wijsbegeerte. Natuurlijk mist men op deze wijze nuttige informatie, maar tenslotte
kan men die ook elders krijgen. Prof. de Vos is uitstekend in zijn speciale dubbele
opzet geslaagd door zijn heldere stijl en de gave steeds op eenvoudige wijze door te
dringen tot de kern. Persoonlijk hadden we nog graag gezien, dat er meer aandacht
zou zijn besteed aan de mythe en haar invloed op het Griekse wijsgerige denken.
Dan was wellicht ook de interpretatie omtrent Sokrates' en Plantoons godsdienst iets
anders genuanceerd geweest. In verband hiermee: hoe combineert schr. Platoons
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gemis aan aandacht ‘voor het gebed als gesprek van de enkeling met God’ (p. 120)
met de gebeden van de enkeling in de dialogen?
J.H. Nota

Buytendijk, Prof. Dr. F., Strasser, Prof. Dr. S., Fortmann, Prof. Dr. H.,
Mens, dier en natuur. (Serie Geestelijke Volksgezondheid, No. 24). Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1963, 38 pp.
Deze bundel voordrachten over de verhouding van de mens tot dier en natuur, stelt
een hoogst actueel probleem aan de orde, waarbij de waardigheid van de mens en
meer speciaal pedagogische en religieuze vragen ter sprake komen. De auteurs zijn
erin geslaagd met vermijding van romantische sentimentaliteit duidelijk te maken,
welke vragen en opgaven zich hier voordoen. In verband met de discussies over de
godsbeleving, welke thans zo sterk de aandacht trekken, moge hier bijzonder gewezen
worden op de bijdrage van Prof. Fortmann over ‘De functie van het dier en het
landschap in de wereld van het religieuze’.
J. Kijm

Hylkema, Dr. G.W., Homo duplex. Het geweten als kern der ethiek. - De
Erven F. Bohn, Haarlem, 1963, 200 pp., f 5,-.
Het veelbesproken vraagstuk van het geweten is een wezenlijk probleem van de
moraalfilosofie. En elke ethica hangt weer onverbrekelijk samen met een bewuste
of onbewuste ontologie. In dit boek waagt de schrijver zich aan de behandeling van
de visies die Kant, Hegel en Heidegger hebben ontwikkeld. Hij doet het zo grondig,
dat hij zijn probleem belicht vanuit de totale denkhouding der drie wijsgeren; daardoor
krijgt men ook nader inzicht in de drie filosofische systemen. Het boek is uitsluitend
leesbaar
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voor degenen die deze wijsgeren reeds grondig kennen, en voor hen is speciaal de
vergelijking aan het slot interessant.
P. den Ottolander

Geschiedenis
Nouvelle histoire de l'Eglise s.d.d. L.-J. Rogier, R. Aubert, M.D. Knowles.
Tome I: Des origines à saint Grégoire le Grand par Jean Daniélou et Henri
Marrou. - Editions du Seuil, Paris, 1963, 615 pp., 16 krtn., geb. 24 NF.
Geschiedenis van de Kerk in tien delen o.r.v. L.-J. Rogier, R. Aubert,
M.D. Knowles. Deel I: J. Daniélou, Van de stichting van de Kerk tot de
vierde eeuw. - Brand, Hilversum-Antwerpen, 1963, 333 pp., 4 krtn., 16
platen, geb. 280 F, f 17,90. (Bij intekening op de uitgave ‘Adventus Domini’
f 16,90 per deel.)
Enkele eminente kerkhistorici uit verscheidene landen beginnen met dit eerste deel
een Kerkgeschiedenis, die tegelijkertijd in vier talen verschijnt: de Franse uitgave
zal vijf en de Nederlandse tien delen omvatten. Zonder apologetische of stichtelijke
bijbedoelingen willen de auteurs een streng-kritische geschiedenis van de Kerk
bieden, waarin de nadruk ligt op de ‘gewone’ man in zijn dagelijks godsdienstig
leven; aan het Germaans, het Slavisch en het Angelsaksisch aandeel in het leven van
de Kerk willen zij een bijzondere aandacht wijden, zoals ook aan de jonge opkomende
christenheden; tevens zullen zij de Kerk midden in het tijdsgebeuren plaatsen en
onbevangen de echte redenen van de scheuringen binnen de Kerk blootleggen.
Beantwoordt dit eerste deel aan een zo loffelijke opzet? Als inleiding schreef Kan.
Aubert van Leuven een diepzinnig en verhelderend exposé over de opvatting die aan
deze Kerkgeschiedenis en tenslotte aan alle kerkgeschiedenis ten grondslag ligt. Jean
Daniélou S.J., de grote kenner van de primitieve Kerk, ontwerpt met een uitvoerie
kritisch apparaat het rijke leven van de Kerk in de eerste drie eeuwen, maar, als
ervaren patroloog, wijdt hij opvallend veel aandacht aan de vele ketterijen en de
ontwikkeling van de leer. Prof. Marrou, bekend om zijn studiën over Sint-Augustinus,
schrijft meer vulgariserend dan de vorige auteur en geeft slechts een beknopt kritisch
apparaat, maar heeft meer aandacht voor het concrete leven van de gelovige, terwijl
hij de doctrinaire twisten om het arianisme, het nestorianisme, het monofysisme en
zovele andere ketterijen binnen de perken houdt. Deze twee eminente kerkhistorici
hebben, elk op zijn manier, eersterangs werk geleverd. Toch hadden wij graag iets
meer vernomen over de rol van de leken in de primitieve Kerk, over de manier van
verspreiding van het geloof en over de Thomas-christenen in Indië. De vertaling is
over het algemeen goed, al zijn hier en daar zinnen wel wat duister. In de Nederlandse
uitgave moeten wij speciaal loven dat de bibliografie met tal van Nederlandse en
zelfs andere werken is aangevuld, en dat zestien platen het boek verluchten, wat niet
het geval is in de Franse uitgave. De kaarten zijn nogal elementair en houden geen
tred met de grote vooruitgang van de cartografie in de laatste jaren: waarom b.v.
geen raster leggen op zee? Een uitvoerig register besluit de twee uitgaven.
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M. Dierickx

Weltgeschichte der Gegenwart o.l.v. F. von Schroeder. Band II: Die
Erscheinungen und Kräfte der modernen Welt. - Francke Verlag,
Bern-München, 1963, 732 pp., geb. D.M. 48.-.
Het doet ons groot genoegen de tweede en laatste band van deze Weltgeschichte der
Gegenwart te mogen voorstellen. Terwijl de eerste band de afzonderlijke staten
behandelde (zie Streven, juli 1963, p. 990), handelt deze band over alle stromingen,
bewegingen en organisaties die staten overkoepelen. Politieke geschiedenis van 1919
tot 1960, de economische stromingen en het voedingsprobleem, de hulp aan de
ontwikkelingslanden, cultuur, wetenschap en techniek, arbeidersbewegingen en
sociale structuurveranderingen, volkenrechtsordening en verandering in de
staatsstructuren, politieke vervolgingen en wereldcommunisme, om te eindigen met
een reeks hoofdstukken over de godsdiensten: de Katholieke Kerk, het
wereldprotestantisme, de orthodoxie, de Joodse geloofsgemeenschap, de islam, het
hindoeïsme, en het boeddhisme. Achteraan vinden wij een aanhangsel met tabellen
van de bevolkingsevolutie en de economische ontwikkeling vooral, maar niet
uitsluitend gedurende de laatste decenniën; hierop volgt nog een chronologisch
overzicht van de ontwikkeling van de wereldpolitiek tussen 1919 en 1963 en een
uitvoerig personen- en plaatsnamenregister. De behandeling van de soms delicate
problemen gebeurt zake-
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lijk-wetenschappelijk en steunt op een degelijke voorstudie. De 24 hoofdstukken
zijn door even zovele specialisten geschreven, meestal Duitsers, Oostenrijkers en
Zwitsers, maar ook door een Nederlander, een paar Spanjaarden, een
Noord-Amerikaan en een professor van Tokio. Het is onvermijdelijk dat deze
onderwerpen niet alle in dezelfde geest werden geschreven, en dat soms zelfs een
kleine tegenspraak om de hoek komt kijken: zo schrijft W. Jaksch uit Wiesbaden dat
het aantal vermoorde Joden ligt tussen 4 194 000 en 4 581 200 (p. 473), terwijl Ernst
Ehrlich uit Basel dit aantal op 5 800 000 schat (p. 568). De hoofdstukken over de
zeven godsdiensten beslaan elk 17 à 27 bladzijden, en opvallend is dat die over het
boeddhisme en de islam de langste zijn. Dit zijn kleine details. Wij kunnen alleen
onze bewondering uitdrukken voor de massa betrouwbaar materiaal die in deze band
is verwerkt, en voor de manier waarop de auteurs speuren naar de oorzaken en wortels
van de snelle evolutie en de diepgaande crisis van onze huidige tijd.
M. Dierickx

Henze, Anton, Les conciles. Les arts, les hommes. - Editions Sequoia,
Paris-Bruxelles, 1963, 312 pp., 184 platen.
Het is ons een waar genoegen dit concilieboek voor te stellen. De auteur heeft zich
niet tot doel gesteld een synthetisch beeld te schetsen van de 20 tot nog toe gehouden
algemene concilies, al geeft hij wel enige details over elk van die concilies, neen,
zijn bedoeling is de steden waar de concilies zijn gehouden, de schilderijen,
standbeelden, mozaïeken, kerken, en zo meer, die herinneringen aan die grote concilies
te behouden, te reproduceren en te commentariëren. De meeste platen zijn
volbladillustraties, zodat wij hier met een prachtig kijkboek te doen hebben. De
begeleidende tekst beslaat een honderdtal bladzijden en geeft allerlei interessante
gegevens over de platen in verband met de concilies. Een uitslaande tabel geeft
onderschriften bij de 184 platen en laat de lezer gemakkelijk een plaat identificeren
en terugvinden. Tenslotte geeft een synoptische tabel, naast elkaar, de plaats en de
datum van elk concilie, de heersende vorsten, de thema's van het concilie en enkele
feiten uit de algemene geschiedenis; de thema's van de concilies konden met meer
zorg aangeduid zijn. Het mooie boek wensen we vele lezers en kijkers.
M. Dierickx

Lory, Jacques, Panorama de la presse belge en 1870-1871 - (Centre
interuniversitaire d'histoire contemporaine, Cahiers, 32), Nauwelaerts,
Leuven, 1963, 39 pp., ing. F. 45.
Bedoeld als een bijdrage tot de nog te schrijven geschiedenis van de Belgische pers.
Geeft geen volledig overzicht van de pers in 1870-1871, maar steekproeven die een
idee kunnen geven van het geheel. De jaren 1870-1871 zijn waardevol voor een
dergelijk ‘staal’, aangezien België dan economisch, politiek en sociaal op een keerpunt
staat. Achtereenvolgens worden behandeld: de Brusselse bladen, de tijdschriften, de
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bladen buiten Brussel, en de socialistische bladen. Deze laatste afdeling is erg
summier.
K. Van Isacker

Daniel-Rops, Histoire de l'Eglise du Christ, tome VI. 2: Un combat pour
Dieu. 1870-1939. - Fayard, Paris, 1963, 982 pp., ingen. N.F. 27.50.
Dit deel van Daniel-Rops' Kerkgeschiedenis bestrijkt de uiterst belangrijke periode
van de inname van de pauselijke staten tot het begin van de tweede wereldoorlog.
De gevaarlijke aanval van het modernisme met de dwaze reactie van de integralisten,
de sociale actie van Leo XIII en Pius XI met hun beroemde encyclieken, de
stellingname van de katholieke democraten in de politiek van hun land, de strijd van
de Kerk vóór de vrede en tégen het communisme en het nazisme, de geweldige
opbloei van het kloosterleven en van de missies, het bijwerken in de eerste helft van
de 20e eeuw van de intellectuele achterstand der katholieken in de 19e eeuw, en vele
andere vragen worden hier uitvoerig behandeld. Zoals andere delen, eindigt de auteur
ook dit deel op een orgelpunt: een laatste hoofdstuk over de H. Thérèse de Lisieux.
Het valt niet te negeren: Daniel-Rops is een groot schrijver; hij weet de aandacht van
de lezer gespannen te houden en biedt toch degelijke lectuur. Zeker zullen
wetenschapsmensen hier en daar iets af te dingen hebben, anderen zullen zich ergeren
aan de zalvende toon, nog anderen aan het te Franse standpunt. De enorme oplage
van de lijvige delen van deze Kerkgeschiedenis bewijst dat de auteur de weg naar
vele lezers heeft gevonden. Een honderdtal bladzijden worden achteraan in dit deel
ingenomen door een beknopte, hoofdzakelijk Franse bibliografie, door tijdstabellen,
een uitvoerige index en een gedetailleerde inhoudstafel.
M. Dierickx

Streven. Jaargang 17

812

Haag, H., Les archives personnelles des anciens ministres belges. - (Centre
interuniversitaire d'histoire contemporaine. Cahiers, 29), Nauwelaerts,
Leuven, 1963, 36 pp., ing. F. 45.
Zoals alle Bijdragen van het Interuniversitair Centrum, een belangrijk werkinstrument
voor de beoefenaars van de hedendaagse Belgische geschiedenis. Verstrekt in
alfabetische volgorde gegevens betreffende de inhoud en consultatie van de
persoonlijke archieven van Belgische oud-ministers, over wie ook een korte
biografische nota gegeven wordt. Van sommige belangrijke personaliteiten - bijv.
een Vandervelde - zijn de archieven onvindbaar: dan wordt aangeduid langs welke
weg men op hun spoor probeerde te komen. Een opvallende leemte is het ontbreken
van een nota over Henry Carton de Wiart, waarvan het persoonlijk archief nochtans
bestaat en overigens reeds voor historisch werk werd gebruikt.
K. Van Isacker

Wetenschappen
Bok, Prof. Dr. S.T., Het ontstaan van het leven. (Aulaboek). - Het
Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1963, 293 pp.
In deze pocket wil de schr., vooral gespecialiseerd in studies over het zenuwstelsel,
aangeven hoe het mogelijk is het ontstaan van het leven te verklaren uit de
niet-levende materie, door alleen gebruik te maken van de eigenschappen van de
materie zelf, zoals deze bij afkoeling blijken naar voren te komen. Voor nadere
gegevens hierover gaat hij te rade bij de astronomie. Uitvoerig betoogt hij, hoe groei,
stofwisseling, vermenigvuldiging, mutaties, als eigenschappen van de materie als
zodanig kunnen worden begrepen. In zijn weerlegging van het vitalisme wijst hij er
op, dat orde en totaliteiten ook in de anorganische natuur voorkomen. Bok voert een
nieuw begrip in voor van elkaar afgegrensde totaliteiten, nl. normgebonden eenheden,
en hij vindt deze zowel in de anorganische als in de organische natuur. Hij wijst op
de vrije elementaire deeltjes als vrije atomen en vrije moleculen, en op die levende
totaliteiten die in feite als individuen worden betiteld. Op afdoende wijze worden de
moeilijkheden weerlegd, die veelal werden aangevoerd uit het entropie-begrip. Het
betoog van Prof. Bok is interessant, hoewel wat breedsprakig. Didaktisch evenwel
is het nuttig, dat voortdurend in de tekst samenvattingen van het voorafgaande worden
gegeven. Dit kan echter het gemis van een register niet goed maken. Toch heeft het
betoog als geheel mij niet overtuigd. Het is net iets teveel getheoriseer, iets teveel
aprioristisch. Ook ondergetekende is van mening dat leven uit niet-levende materie
is ontstaan en dat het niet nodig is een beroep te doen op een apart ingrijpen van een
hogere macht. Het doet echter vreemd aan, dat de experimentele gegevens die hiervoor
een aanwijzing kunnen geven, zoals de proef van Miller en de gegevens uit de
anabiose, in Boks boek niet ter sprake komen. Duidelijker had m.i. naar voren moeten
komen dat het begrip normgebonden eenheid geen eenzinnig begrip is, maar analoge
verwerkelijking kent, in gradaties van meer en minder. Het enige onderscheid dat
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bij Bok naar voren komt, is van kwantitatieve aard, van klein naar groot, maar het
belangrijke is juist, dat dit ook kwalitatieve gradaties met zich mee brengt. Heeft de
schrijver er wel rekening mee gehouden, dat de levensprocessen, ook de groei dus
in de levende natuur, door een optimumkromme kunnen worden weergegeven, zodat
in het leven grotere afkoeling niet altijd sterkere groei betekent (p. 58, 272, 274)?
Als zoveel molecuul-vormingsprocessen exotherm zijn, zoals schrijver betoogt, dan
is het toch wel merkwaardig dat de vorming van complexere verbindingen in de
biologie juist endotherm is; het komt mij voor dat de stralingsinvloed b.v. in de
fotosynthese groter is dan de schrijver wil voorgeven (p. 101, 160, 161, 279). De
redeneringen over de energiehuishouding van het organisme laten dan ook nog vele
vragen open. Zo neemt Bok een ‘milieu central’ aan, (p. 156 e.v.), dit is het levende
protoplasma zonder de voorraad van energierijke voedselstoffen die meest in de
vacuolen liggen, om te kunnen betogen dat dit centrale milieu als grotere
normgebonden eenheid op lager energieniveau staat. Maar er wordt geen rekening
mee gehouden met de moeilijkheid dat energierijke fosfaten, zoals ATP, wel binnen
dit centrale milieu liggen. Of behoren ook deze niet wezenlijk tot het levende
protoplasma? Dan kan men alles bewijzen. Er is voorts de tegenspraak, dat in de
weerlegging van het entropie-argument terecht het open-systeem-zijn een beslissende
plaats inneemt, terwijl bij de verdere bespreking van de energiehuishouding de
openheid in feite weer
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wordt prijsgegeven (b.v. op p. 161). Ook lijkt het mij niet logisch dat als voorbeeld
van de orde in de levenloze natuur een DNA molecuul wordt gehanteerd (p. 133),
dat bovendien nog foutief als een bestanddeel van eiwit wordt gekwalificeerd. Deze
opmerkingen willen echter niet insinueren, dat het lezen van dit boek niet de moeite
waard zou zijn. Eerder het tegendeel. Het stimuleert en dwingt tot denken, en dit is
wel de hoofdbedoeling van de schrijver geweest, wiens zienswijze ‘het meest tot
psychomonisme’ (p. 265) nadert. Deze beoordeling was reeds geschreven voor het
bericht van schrijvers overlijden ons bereikte.
M. Jeuken

Beckmann, Peter: Ziekte en gezondheid. - de Haan Zeist, Van Loghum
Slaterus, Arnhem; Standaard Boekhandel, Antwerpen, 256 pp., f 6,90.
De arts Beckmann ontwierp in een cultuurfilosofisch gekleurd bestek een beeld van
de mens in ziekte en gezondheid. Speciaal de civilisatie-invloeden welke meespelen
in het ontwrichtingsproces, hebben zijn aandacht. Dit boek zal de lezer met name in
het preventief geneeskundige en psycho-hygiënische vlak inspireren en stimuleren
tot een instelling die een harmonischer leven waarborgt. De rijkdom aan aesthetisch
verantwoorde illustraties bevordert de rust waarin deze populaire lectuur kan worden
genoten.
J.J.C. Marlet

Walter, A.K. (Herausgeber), Elektrostatische Generatoren. Akademie-Verlag, Berlin, 1963, 234 pp., DM. 46.-.
Wie zich uit zijn tijd op de schoolbanken nog de elektriseermachine herinnert, heeft
daarmee een zeer eenvoudig voorbeeld van een elektrostatische generator voor ogen.
In het algemeen is het een machine, die langs elektrostatische weg hoge spanningen
opwekt (bijv. hoger dan 100.000 volt). Deze machine heeft vooral in de laatste
decennia een grote vlucht genomen, omdat men ze in de kernfysica gebruikt om
grote snelheden te geven aan geladen, elementaire deeltjes. Vaak ook vormen zij de
eerste stap bij de grote cyclotrons: de generator geeft dan aan de deeltjes voldoende
aanvangssnelheid voor zij in het cyclotron geïnjecteerd worden. Gaandeweg is men
met elektrostatische generator dan ook dikwijls zonder meer elektrostatische
versnellingsmachine gaan bedoelen.
In het onderhavige boek wordt het woord ook in deze laatste zin gebruikt. Het
bundelt 19 artikelen, die op bijna uitsluitend experimenteel en technisch niveau
allerlei bizonderheden beschrijven, die bij bouw en gebruik van elektrostatische
generatoren een rol spelen.
P. v. Breemen
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Barber M. and L.P. Garrod: Antibiotic and Chemotherapy. - E. & S.
Livingstone Ltd., Edinburgh and London, 1963, 366 pp., 35s.
Vanuit hun bacteriologische ervaringen schreven de auteurs over de sulfonamiden
en de meest bekende antibiotica, alsook over het gebruik van deze middelen in de
kliniek, De indicaties beperken zich tot de infectieziekten, met uitzondering van
protozoën-infecties en helminthiasis. De huidige stand van zaken op dit therapeutisch
gebied wordt door Barber en Garrod uitstekend weergegeven. De bruikbaarheid van
het geschrift wordt verhoogd door een uitvoerig register.
J.J.C. Marlet

Dawydow, A.S., Theorie des Atomkerns. - Deutscher Verlag der
Wissenschaften, Berlin, 1963, 597 pp., DM 56.-.
Dit leerboek van de kernfysica verscheen oorspronkelijk in het Russisch in 1958. De
auteur doceert als hoogleraar aan de Lomonossow Universiteit te Moskou; ook als
research-fysicus heeft hij naam verworven (naar hem zijn de Dawydow-splitsingen
bij excitonen genoemd). In dit boek geeft hij de verworvenheden van de kernfysica
anno 1958 weer. Het niet-behoud van pariteit bij zwakke wisselwerking was toen
juist bekend en is in het boek verwerkt. Daardoor heeft dit werk nu veel voor op het
boek van Blatt en Weisskopf, dat jarenlang een (of hèt) standaardleerboek over
kernfysica is geweest, en waarmee het hier besproken werk qua inhoud en qua aanpak
vergeleken kan worden. Een ander winstpunt ten opzichte van Blatt en Weisskopf
is, dat Dawydow met name in de eerste hoofdstukken meer aansluit bij de
experimentele resultaten; voor een experimenteel fysicus is dit boek daarom
aantrekkelijker dan Blatt en Weisskopf. Overigens is Dawydow uiteraard ook achter
op de huidige stand van zaken (het Mössbauer-effekt wordt bijv. nog niet vermeld).
De meer theoretische vragen naar de natuur van de kernkrachten worden nauwelijks
behandeld. Het boek veronderstelt een goede kennis van de quanten-mechanica, en
voert dan snel, zakelijk en duidelijk tot een basiskennis van de kernfysica.
P. v. Breemen
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Politiek
Welvaart, welzijn en geluk. Uitgeverij Paul Brand, Hilversum.
Deel III: Christelijke economische politiek (237 pp.)
Dit boekwerk bestaat uit een algemeenen een bijzonder deel. In het algemeen deel dat theoretisch is van aard -, worden onderwerpen behandeld met betrekking tot de
christelijke geest en het economisch leven, de algemene doelstellingen van het sociaal
en economisch beleid en de daarbij behorende instrumenten. In het bijzonder deel dat op de praktijk is afgestemd - worden enige aspecten belicht van de sociale politiek,
alsmede van het landbouwbeleid, het middenstandsbeleid en de woningpolitiek.
Tenslotte worden nog besproken het welvaartsbeleid en de internationale
samenwerking. Vele van de medewerkers aan dit deel zijn afgestudeerden van de
Economische Hogeschool van Tilburg. Dit verklaart ongetwijfeld het feit dat als een
rode draad door het algemene deel de voortreffelijke theorieën lopen van wijlen
Professor Cobbenhagen.

Deel IV: Sociaal-Culturele beleidsvragen. (295 pp.).
In dit deel wordt allereerst een uiteenzetting gegeven van de eigen aard van de cultuur,
haar eigen-wettelijkheid alsook haar eigen onvervangbare betekenis. Vervolgens
worden enkele capita selecta gegeven, met name betreffende het jeugdbeleid, de
sport, de publiciteitsmiddelen als kanalen van cultuurspreiding (dag- en weekbladen,
film, radio, T.V.) alsmede met betrekking tot het onderwijsbeleid. Tenslotte wordt
nog aandacht gevraagd voor de cultuurspreiding en haar financiering, alsmede voor
de culturele revalidatie.

Deel V: Internationale samenwerking. (380 pp.).
Na een proloog betreffende katholiek en wereldburger wordt in dit deel behandeld
de internationale samenwerking als opdracht voor een constructief buitenlands beleid,
de Europese eenwording en de Atlantische samenwerking en de ontwikkeling van
de landen die zijn achtergebleven. Tenslotte wordt besproken de Oost- en West
verhouding en datgene wat in de encycliek ‘Pacem in Terris’ wordt gezegd over de
internationale samenwerking. Ten aanzien van elk van deze aspecten wordt eerst een
uitvoerige beschrijving gegeven. Vervolgens worden dan richtlijnen uitgestippeld
voor een wenselijk te volgen beleid. In dit verband komen bijzondere actuele
problemen aan de orde, als daar zijn het bevorderen van de Europese eenwording en
het verkrijgen van een open karakter van dit Europa t.o.v. de rest van de wereld, het
zien te bewerkstelligen van een meer doelmatige, bredere en op de mens afgestemde
hulp in die landen die economisch nog tot ontwikkeling moeten komen, de politiek
van de vreedzame coexistentie enz.
Het merkwaardige van dit werk is dat het niet tot een eenheid is geworden. Nu zijn
de verschillende artikelen waard wat hun auteurs waard zijn en dat is heel verschillend.

Streven. Jaargang 17

Er zijn uitstekende artikelen bij - b.v. in deel III - en er zijn bijzonder zwakke artikelen
bij. Het is wellicht jammer - maar het was te voorzien - dat er geen katholieke synthese
uit al de behandelde onderwerpen naar voren komt. Voor kritische en deskundige
lezers interessant als tijdbeeld.
J. v. Lierde

Baerwald, H. en R. Maerker, Der SED-Staat, Verlag Wissenschaft und
Politik, Köln, 1963, 124 pp.
Een nogal vluchtig, niet erg wetenschappelijk geschrift. Het eerste deel geeft een
sobere en duidelijke schets van de interne geschiedenis van de D.D.R. onder de titel
‘so fecht Ullbricht’, vervolgens wordt een kort overzicht gegeven van de apparatuur
waarover het regime beschikt voor de opbouw van de D.D.R. en de omschakeling
van de bevolking. Onder de misleidende titel ‘Stoszrichtung Westen’ worden de
verschillende etappes naar het socialisme geschetst die de D.D.R. tot nog toe heeft
doorlopen.
A. van Peteghem

Arends, Henri e.a. Le dossier Afrique (Marabout Université, 21). - Ed.
Gérard, Verviers, 1964, 320 pp., rijk geïll.
Afrika is na eeuwen verborgenheid in het volle daglicht van de internationale
geschiedenis getreden. De auteurs van dit Afrika-dossier, zeer verschillend van
oorsprong en dikwijls ook van opinie, geven een bondige beschrijving van de
krachtlijnen die het Afrikaanse denken beheersen en zijn vitaliteit schragen. Deze
bladzijden spreken een grote liefde uit voor de Afrikaanse volkeren en een diep
vertrouwen in hun toekomst.
R. De Haes
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Wijnbergen, Prof. mr. S.F.L. Baron van. - Bestuursvoorzieningen voor
stedelijke concentraties. - Centrum voor Staatkundige Vorming, Den
Haag, 1964, 35 pp., f 2,25.
Het is geenszins verwonderlijk dat ook het Centrum voor Staatkundige Vorming een
beknopt rapport deed opstellen inzake de bestuurssituatie in stedelijke concentraties,
nu immers menige beslissing van een gemeenteraad direct interlocale gevolgen met
zich brengt. Unaniem heeft thans de gedachte post gevat dat ons binnenlands
bestuursbestel aanpassing aan de gewijzigde tijdsomstandigheden behoeft. De
bestuurskracht van de grotere concentratie is onder meer ten opzichte van de
Rijksoverheid aanmerkelijk krachtiger dan die van de kleine gemeenten. Het is dan
ook verheugend dat het rapport juist ook in dit verband aandacht vraagt voor het
werkzame staatsburgerschap. Men kan strijden over de vraag, hoe groot een nog te
besturen nederlandse stad kan of moet zijn. Een vergelijking terzake met andere
West-Europese landen lijkt niet zonder gevaar zolang die niet tevens aangeeft, op
welke wijze dan onder meer de gemeentewet en de provinciewet wijzigingen dienen
te ondergaan. Vanzelf geeft het rapport ruime aandacht aan de districtsvorming. Men
zou wat gereserveerd willen staan tegenover de opmerking in het rapport dat de
districts-gemeenten een ander type gemeente gaan vormen. Is de vrees niet aanwezig
dat dan een type gemeente gaat onstaan zonder reële betekenis? Veeleer dienen de
gemeenten hun eigen gezicht te behouden. In dit verband is van groot belang het
antwoord op de vraag wat tot de huishouding van het district moet gaan behoren.
Het lijkt aantrekkelijk hier een limitatieve opsomming te geven. Anderzijds wordt
de opmerking van het rapport onderschreven dat er van district tot district enige
verschillen kunnen zijn. Overigens komt het ons voor, dat de in het rapport
neergelegde suggesties inzake de takenverdeling aanvechtbaar zijn. Het district zal,
naar gevreesd wordt, (te)veel taken aan zich gaan trekken; daarom gaat onze voorkeur
uit naar de limitatieve opsomming, waarbij vooral aan de ruimtelijke ordening en
het verkeerswezen wordt gedacht. Belangwekkend lijkt de opmerking in het rapport,
dat districtsvorming ertoe kan leiden dat de provincie bepaalde taken niet meer ter
hand behoeft te nemen. Moge dit waardevolle rapport ertoe bijdragen dat thans
spoedig de mogelijkheid wordt geopend om met een proef te beginnen. Mede gezien
de vaak verrassend snel wijzigende inzichten inzake de ruimtelijke ordening van
bijvoorbeeld de Randstad Holland zou een ‘proef’neming alleszins gerechtvaardigd
zijn.
C. Bevers

Hamm, Harry, Rebellen gegen Moskau. - Verlag Wissenschaft und Politik,
Köln, 1962, 190 pp.
Over Albanië bezitten we bijzonder weinig informatie. Slechts enkele West-Europese
journalisten hebben tot nu toe gelegenheid gekregen het land te verkennen. Een van
de eersten was de auteur van dit boeiend en verhelderend boek. Schr. combineert het
genre van het moderne reisverhaal met een vlot lezende studie van de politieke
ideologie en de daaruitvolgende economische toestanden. Voor Albanië's heel eigen
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politieke koers - die reeds in 1956 in potentie aanwezig was, gezien de aarzelende
reactie van Enver Hodscha op de beruchte de-Stalinisatie rede van het twintigste
partijcongres - zoekt de auteur geen absolute verklaring, maar hij volgt Albanië's
feitelijke reactie op de Chinese houding.
A. van Peteghem

Ayih, M., Ein Afrikaner in Moskau. - Verlag Wissenschaft und Politik,
Köln, 197 pp.
Onder de vele geschriften over het leven in de Sovjet-Unie neemt dit werk een eigen
plaats in: de auteur, een Togolees, die van 1958 tot 1960 in Moskou studeerde, schrijft
hier over het leven van de Afro-Aziatische student aan de Russische universiteiten,
over zijn verhouding tot zijn medestudenten, de houding van de Sovjetmens tegenover
de neger, de organisatie en strakke reglementering van de Sovjet-instituten. Het boek
gaat niet diep, maar laat toch wel enkele interessante aspecten zien. In een voorwoord
wijst de bekende sovjetoloog W. Leonhard erop dat het leven aan de universiteit in
Rusland veel versoepeld is sedert 1940. En een vraag die bij me opkomt: hebben
kleurlingen-studenten die aan Chinese universiteiten studeren, ook zo gemakkelijk
de indruk dat hun moeilijkheden toe te schrijven zijn aan rassendiscriminatie?
Misschien heeft de Chinese Volksrepubliek op dit gebied een enorm voordeel in de
strijd om de ontwikkelingslanden.
A. van Peteghem
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Hamm, H. en J. Kun, Das Rote Schisma, - Verlag Wissenschaft und Politik,
Köln, 1963, 288 pp.
Hamm geeft een overzicht van de oorzaken van het schisma tussen Peking en Moskou.
Kun schetst historisch het open conflict tussen de twee blokken en de gevolgen ervan
op de landen van het Oostelijk blok. Een vertaling van diverse documenten en
verklaringen, verschenen in China en Rusland tussen 15-11-1962 en 22-7-1963,
sluiten het geheel af. De uitgave is verzorgd door het bekende Institut für Sovjetologie
van Bonn o.l.v. B. Meissner en E. Kordt. Een onmisbaar document voor wie zich
een ernstig oordeel wil vormen over het grote conflict van deze tijd.
A. van Peteghem

Wint, Guy, China, Groszmacht der Zukunft. - Verlag Wissenschaft und
Politik, Köln, 157 pp.
De auteur, die zich door jarenlange studie en vele reizen vertrouwd heeft gemaakt
met het Verre Oosten in het algemeen en China in het bijzonder, geeft ons een goede
inleiding op deze nieuwe wereld. In het eerste deel neemt hij het China van vóór de
revolutie, vooral vanaf Sun-Yat-Sen, onder de loep. Het tweede deel, het belangrijkste,
behandelt het eigenlijke China van Mao-tse-Toeng. Een goede bijdrage in de discussie
over dit grootscheepse en eigenlijk nog steeds mysterieuze experiment. Jammer
echter dat een bibliografie ontbreekt.
A. van Peteghem

Maser W., Genossen beten nicht, Kirchenkampf des Kommunismus. Verlag Wissenschaft und Politik, Köln, 1963, 254 pp.
In het eerste deel wordt een grondige studie gewijd aan de ideologische stellingen
van Marx en Engels t.a.v. de godsdienst. Het tweede deel onderzocht de toepassing
daarvan in de Sovjet-Unie zoals die ideologisch blijkt uit de geschriften van de grote
Russische leiders en praktisch uit de anti-godsdienstige Sovjet-politiek. Het derde
deel handelt over de godsdienstpolitiek van de DDR. Uiteraard meer t.o.v. het
protestantisme (80% van de bevolking) dan van het katholicisme (12%).
Achtereenvolgens worden de verschillende ersatz-plechtigheden behandeld, die op
de hoogtepunten van het menselijke leven de kerkelijke moeten vervangen: de
naamgeving (doop), de Jugendweihe (vormsel) de Eheweihe (huwelijk) en de
Grabweihe (begrafenis). Ook een hoofdstuk over de Joden in de D.D.R.
A. van Peteghem
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Voies africaines du socialisme. Journées africaines, Louvain, 1963 (Cahiers,
Documents pour l'Action). - Bibliothèque de l'Etoile, Leopoldstad, 1963,
176 pp.
Dit Cahier door het tijdschrift Documents pour L'Action uitgegeven, bevat de lezingen
en debatten, op een congres te Leuven gehouden in het voorjaar 1963, over het
Socialisme africain. Dit congres werd door de Theologie-studenten s.j. van Centraal
Afrika georganiseerd. We maken er kennis met het Afrikaans socialisme zoals het
vooral voorkomt in de leer van L.S. Senghor en M. Dia van Senegal; dit Afrikaans
socialisme blijkt als ideologie inderdaad een voorname rol te kunnen spelen in de
opbouw van de jonge Afrikaanse onafhankelijke staten. Eerst wordt er de aandacht
op gevestigd dat oorsprong en bronnen van deze ideologie in de Afrikaanse
cultuurbodem moet worden gezocht. Niettemin onderging Senghor de invloed van
Marx en Teilhard. Verder vernemen we wat het Socialisme africain als politieke en
economische leer voorhoudt, en in hoeverre het, samen met de Afrikaanse kerk, de
nieuwe gemeenschap kan opbouwen. Tenslotte wordt ons een overzicht geboden
van wat het Afrikaans socialisme reeds verwezenlijkt heeft of als perspectieven in
zich draagt. Het boekje biedt een interessante, levendige close-up van het hedendaagse
Afrika, waarin zovele contrasterende elementen en krachten op een verrassende wijze
naar elkaar toe groeien en naar een hogere synthese zoeken, vol beloften voor het
jonge continent.
F. Van Neste

Literatuur
Heil, Piet: De dwarsliggers. - Querido, Amsterdam 1963, 183 pp., f 8,90.
Het groepje dwarsliggers in dit verhaal wordt gevormd door de nonconformisten,
die niet het gevaar zoeken te ontvluchten in een illusie van veiligheid, terwijl de
meerderheid der employés van de experimentele atoominstallatie een muur optrekt
voor de stad om zich achter die waan te kunnen verschuilen voor de angst. De
dwarsliggers zien het gevaar onder ogen en trachten met de angst te leven. Daarom
worden zij door de stads-
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bewoners als sectariërs gehaat. Piet Heil beschrijft vakkundig het vervreemdingsproces
van de twee groepen en hun uiteindelijke verzoening. De hoofdstukken van zijn
roman zijn evenzovele peilingen van de opeenvolgende stadia der
groepsvervreemding. Dat levert een boeiend boek op, doch niet een overtuigend:
daarvoor blijft de karaktertekening van personen binnen de groep te schematisch,
terwijl bovendien op vele plaatsen de allegorische bedoeling door het verhaal heen
steekt.
F. van Tartwijk

Hollander-Bronder, W. den, Land van zon en wijn. - Kosmos, Amsterdam,
1963, 182 pp., f 9,75.
De schrijfster van dit boek emigreerde, een zestiental jaren geleden, met man en kind
naar Frankrijk; het land van ‘zon en wijn’. Zij heeft geen vermoeden gehad van
hetgeen haar en haar gezin aldaar wachtte: moeilijkheden op allerlei gebied;
vooroordelen, conservatisme op landbouwgebied en woningtoestanden die men in
Nederland nauwelijks kent. Harde jaren zijn het geweest voor deze zuidhollandse
boer en boerin, doch met onwrikbare hardnekkigheid en vastberadenheid hebben zij
deze zware jaren doorworsteld. Wat hen in dit nieuwe vaderland te beurt gevallen
is, heeft deze boerin in bovenvermeld boek beschreven: eenvoudig, levendig. Van
een scherpe blik op personen en toestanden, van een gezonde levenszin en een
weldadige humor legt dit boek op bladzijde na bladzijde getuigenis af en niet minder
van de originele geest van de schrijfster. Een krachtige en tegelijk gevoelvolle natuur
komt ons uit dit boek tegemoet. Al lezend is het de lezer alsof de eigen stem van de
auteur wordt gehoord; een stem waarin vreugde en droefheid, angst en weemoed
trilt. Dit harde boerenbestaan heeft de schrijfster weten weer te geven op een wijze
die de lezer boeit tot het einde.
Joh. Heesterbeek

Baklanov, Grigorij, De doden schamen zich niet. - H. Nelissen, Bilthoven,
1963, 147 pp., f 4,90.
‘De doden schamen zich niet’ is een opmerkelijk boek waarin oorlogservaringen
verhaald worden. Over vaderlandsliefde, soldateneer of heldenmoed wordt hier
nauwelijks gerept; wel echter over de angst, het leed, de verlatenheid in de mens die
zich midden in het oorlogsrumoer bevindt. De auteur beschrijft de lijdensweg van
een kleine artillerie-afdeling die bij de opmars van de Duitsers achter hun linie geraakt
en ten dode is opgeschreven. Baklanov laat in zijn boek zien de eenvoudige, kleine
mens in de oorlog, die in zekere omstandigheden ook inderdaad klein is. Alle gebral
over 't veld van eer, onversaagd standhouden, de eer van de vlag, het heil van het
(sovjet-)vaderland blijft hier achterwege. Van haat tegen de vijand is nauwelijks
sprake. Wat er in de eenvoudige soldaat, in de mens omgaat in de barbaarse
gruwelijkheid die oorlog heet, is door de auteur voortreffelijk weergegeven. Dat het
boek in Sovjet-Rusland geen al te vriendelijke pers ontmoet heeft, is te begrijpen.
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Joh. Heesterbeek

Mayring, Lothar Philipp, Pieter Stuyvesant, de man die New-York
bouwde. Vert. van Jaap van de Merwe. - Erven J. Tijl, Zwolle, 1963, 256
pp., f 8,90.
Een grote naam: Nieuw-Amsterdam; de werkelijkheid was een aantal gammele huizen
en een paar smalle straatjes. Wantoestanden waren er genoeg en de eerste daad van
de nieuwe gouverneur was het uitvaardigen van een aantal verordeningen om hieraan
paal en perk te stellen. Wetten en straffen moesten een eind maken aan
gezagsondermijning en corruptie. Was het wonder dat deze bestuurder blootstond
aan felle kritiek, zowel van de kant zijner onderdanen als van de zijde zijner
opdrachtgevers in het moederland? Zeventien jaar duurde Stuyvesants ambtsperiode;
een roerige en moeilijk tijd: moordlustige Indianen, aanvallen van Zweedse kolonisten,
sektariërs en heksejagerij maakten zijn bestuursperiode tot een zware en moeitevolle
tijd met veel tegenwerking en bitter weinig dankbaarheid, tot de dag kwam dat hij
in 1664 voor de overmacht van Engeland moest capituleren. De Brede Weg wordt
Broadway en Nieuw-Amsterdam wordt New-York. Aldus in korte trekken de
geschiedenis van Stuyvesants gouverneurschap. Een krachtige persoonlijkheid, deze
Pieter Stuyvesant: een heerser die wist wat hij wilde, doch wiens beste bedoelingen
en plannen maar al te vaak schipbreuk leden; niet in de laatste plaats door de vele
geboden en adviezen e.d. van de al te bedachtzame bewindhebbers der W.-Indische
Compagnie, die kool en geit wilden sparen. Het is een verdienste van de auteur deze
bizondere man zo levendig getekend te hebben. Een vie romancée dat men met
onverdeeld genoegen leest.
Joh. Heesterbeek
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Greup-Roldanus, S.: Het gestoelte der spotters. - Querido, Amsterdam
1963, 227 pp., f 8,90.
Op het gestoelte der spotters (naar de Psalmist) zit in deze historische familieroman
vooral de Walenwees Odette Macconard, als ‘mamsel’ (gouvernante) van drie
generaties Eggersen tegelijk vertrouwelinge en kritisch toeschouwster. Met een ironie
als van Betje Wolff begeleidt zij vanuit haar zitpunt het leven op de Eggershof onder
Voorburg. Even vrij- als lichtzinnig ontrolt zich voor haar oog het familiale leventje
op de grens van de 18de naar de 19de eeuw. Het boek biedt een aaneenschakeling
van rarekiekprenten, mengeling van historische wereldgebeurtenissen en gefantaseerde
familiegeschiedenis. Bij een dergelijke opzet moet het verloop van het verhaal wel
zeer willekeurig worden; erger, het haalt daardoor geen groter vaart dan de
veelbesproken trekschuit.
F. van Tartwijk

Botew, Christo, Der Balkan singt sein wildes Lied. Gedichte und
Publizistik. - Aufbau-Verlag, Berlin und Weimar, 1964, 225 pp., geb. DM
10.80.
De literatuur van het Balkanschiereiland is voor veel westeuropese lezers een
volkomen onbekend terrein. Wel heel bijzonder geldt dit van het werk van bulgaarse
schrijvers. Sinds kort is er een begin gemaakt met het opvullen van deze leemte, en
wel met een oostduitse bloemlezing uit de werken van Christo Botew. Dat voor een
eerste kennismaking met de bulgaarse literatuur de keuze juist op Botew viel, is niet
alleen te danken aan het feit, dat Botew een door de Oostduitsers alleszins
aanvaardbaar revolutionair is geweest. De naam van Botew ligt ook nu nog op alle
bulgaarse lippen bestorven. Want Christo Botew, die in 1876 op 28-jarige leeftijd
viel in de strijd tegen de turkse overheersers, moge dan misschien niet de allerbeste
schrijver van de Balkan geweest zijn, hij was wel een van de meest inspirerende
figuren. Bovendien liet hij bij zijn dood een verbluffend groot literair oeuvre na:
gedichten, korte verhalen, satiren en feuilletons. Zijn korte opleiding in Zuidrusland
had hem in contact gebracht met de russische sociaal-democratie. Met name de kring
van Tsjernysjewskij had op Botew een blijvende invloed. De bloemlezing geeft een
goed overzicht van en inzicht in Botews literaire activiteiten, die voor het overgrote
deel uit een politieke hartstocht voortsproten. De zestien pagina's tellende inleiding
van Wolfgang Köppe (die ook mede ondertekent voor de uitstekende vertaling) geeft
een goed overzicht van Botews rusteloze leven op het keerpunt van de bulgaarse
geschiedenis. Deze - voor velen - eerste kennismaking met de bulgaarse literatuur
en geschiedenis is beslist een verrijking.
L. v. Vlijmen

Dobraczynski, Jan, To Drain the Sea. - Heinemann, London, 1964, 279
pp., 21 sh.
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Een geweldige kernbomexplosie heeft onvoorstelbare verwoestingen aangericht in
West Europa, en Rome zelf is praktisch verwoest. Overlevenden, waaronder enkele
kardinalen, priesters en een onmogelijke moeder-overste met haar Karmelietessen,
worden in een kamp dat onder de leiding staat van niet-blanken, ondergebracht; hier
vindt een nieuwe Pauskeuze plaats en zal de kerk uit eigen as moeten herrijzen. Wat
men ook over het gegeven uitgangspunt moge denken, de roman zelf is van weinig
waarde. Een idee wordt niet overtuigend uitgewerkt wanneer de hoofdpersonen van
de roman weinig overtuigend zijn; schabloonfiguren die men in andere romans
ontmoette en weinig, soms zelfs geen overeenkomst hebben met mensen van vlees
en bloed.
W. Peters

Kunst
Roger-Marx, Claude, De meesters der prentkunst in de 19e eeuw. - W.
Gaade, Den Haag, 1963, 255 pp., geïll. f 19,50.
Claude Roger-Marx is ongetwijfeld een der beste kenners van de prentkunst in de
19e eeuw. Het is daarom verheugend dat W. Gaade diens voortreffelijk boek over
dit onderwerp ook opnam in de omvangrijker wordende serie boeken van zijn
kunstgalerij. Roger-Marx is Fransman en uit de aard der zaak is dit ook bemerkbaar
aan de keuze en indeling van zijn stof. Franse kunstenaars nemen er een zeer
belangrijke plaats in. Dit is zeker wel verantwoord, aangezien het Franse aandeel op
dit gebied ook zeer belangrijk is. Het 19de eeuwse Frankrijk heeft op dit terrein
meesters opgeleverd, die de moderne kunst blijvend hebben beïnvloed. Roger-Marx
wijdt aan ieder van de grootste kunstenaars een korte, goed-oriënterende biographie,
doorgaans toegelicht
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met enkele karakteristieke prenten van de besproken kunstenaars. 't Is enigszins
jammer dat aan Nederlandse kunstenaars weinig of geen aandacht wordt besteed.
Wel treden Jongkind en Van Gogh aan, maar dezen waren voor de schrijver meer
Fransman dan Nederlander. Men kan als verontschuldiging aanvoeren, dat in de 19de
eeuw de Nederlandse bijdrage op dit gebied niet belangrijk was; bekende figuren
treden vooral pas in het begin van deze eeuw op. Toch zijn er wel enkele interessante
figuren te noemen uit de vorige eeuw. Misschien dat de uitgever ook hier een initiatief
kan nemen. Wij zijn in ieder geval zeer gelukkig met dit mooie en interessante boek.
C. de Groot

Sherrard, Philip, Konstantinopel. Bild einer heiligen Stadt. (serie Stätten
des Geistes), vert. Titus Burckhardt, Urs Graf Verlag, Olten, 1963, 140
pp., DM 42.-.
De serie behoeft beslist geen aanbeveling meer, met haar prachtige platen en kaarten
en de verantwoorde tekst. Dit deel trekt op het ogenblik bizonder de belangstelling,
nu de toenadering tussen Orthodoxen en Rooms-katholieken in de aandacht staat.
Constantinopel, destijds gesticht als het nieuwe Rome en gezien als het nieuwe
Jerusalem, heeft daardoor een geschiedenis, welke zich beweegt om een der
voornaamste wereldlijke en kerkelijke centra. Aan deze stad doet zich voelen de (te)
nauwe binding tussen de keizer en de kerk. Aan de spanning tussen beide gaat
Constantinopel ten onder. Dat is wat Sherrard aantoont en illustreert. Van bizondere
waarde.
R.S.

Baburao, Joshi, Understanding Indian Music. - Asia Publishing House,
London, 1963, 102 pp., 21 sh.
Barburao Joshi, een advocaat te Kolhapur, beoefende de muziek aanvankelijk als
hobby. Later kreeg hij door zijn intense belangstelling voor de inheemse muziek van
Voor-Indië een grote naam als promotor van de klassieke Indische muziek. Hij
trachtte zijn doel te bereiken door overal lezingen te geven in een voor ieder
begrijpelijke taal; verder voerde hij deze muziek zelf uit en schreef kritische essays.
Bovenvermeld boek is eveneens de vrucht van zijn streven deze vorm van Oosterse
muziek een ruimere bekendheid te geven: overzichtelijk van vorm en helder in de
uitwerking van vaktechnische begrippen getuigt het boek van een intense liefde voor
deze kunst, die bij de lezer alleen maar het verlangen doet opkomen het gelezene nu
ook eens werkelijk te horen. (Was het bijv. niet mogelijk geweest het boek van een
kleine 45 t. grammofoonplaat als bijlage te voorzien?). Bijzonder interessant, ook
door zijn eventuele toepassing op onze Westerse muziek, is het hoofdstuk
‘Classification and values’ waar de schrijver nieuwe ideeën poneert omtrent de zo
onbevredigende indeling van de muziek in het algemeen in ‘klassiek en licht’. De
docerende ondertoon van het laatste hoofdstuk: ‘Methods of education’, waar de
schrijver adviezen geeft voor de Indische radio, filmproducers, artisten en het

Streven. Jaargang 17

Gouvernement schrijven wij op rekening van het fanatisme, waarmee Baburao Joshi
zijn propaganda voert; ons interesseert des te meer het vakkundige gedeelte van zijn
uniek boek.
Fons Schellekens

Barraque, Jean, Debussy. - Ed. du Seuil, Paris, 1962, 189 pp.
Marnat, Marcel, Moussorgsky, - Ed. du Seuil, Paris, 1962, 187 pp.
Het 21ste en 22ste deel van de uitstekende reeks ‘Solfèges’. Over Debussy schrijft
de jonge componist Jean Barraqué niet enkel met echte bewondering maar ook met
een zekere tederheid, als over een vader, en zonder enig chauvinisme. Moussorgsky
wordt op een meer verstandelijke manier behandeld; de studie geeft een duidelijk
inzicht op deze bij ons te weinig bekende componist.
A. Grammens-Sandoz

Mooser, R. Aloys, Visage de la Musique contemporaine 1957-1961, - René
Julliard, Paris, 1962, 379 pp.
Een belangwekkende verzameling kritieken van grote Europese festivals van
hedendaagse muziek. Ook wie wel eens van mening verschilt met de ervaren Zwitserse
criticus, zal deze teksten uit de jaren 1957-1961 met genoegen lezen. De speelse
humor van de auteur draagt daar niet weinig toe bij.
A. Grammens-Sandoz

Kolb, Annette, König Ludwig II von Bayern und Richard Wagner. S.
Fischer, Hamburg, 1963, 84 pp., D.M. 5.80.
De steun van Ludwig II is van zo groot belang geweest in het leven van Richard
Wagner dat de eigenaardige maar ontroerende vriendschap tussen deze twee mensen
beslist een boek waard was. De ouders van schr. woonden in het domein
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van de Beierse koning, naast het huis van Cosima (toen nog von Bülow). Zo was
Annette Kolb in staat een heel eigen licht te werpen op de figuren, die zij beschrijft.
De sfeer van het boek is die van de zuivere Duitse romantiek. Und est passt gut dazu.
A. Grammens-Sandoz

Toneel
Stoll, E.E., Art and Artifice in Shakespeare. - Methuen, London, 1963 178
pp., 10 s. 6 d.
Herdruk (1933 I) van een pikant werkje dat Shakespeare poogt los te maken van zijn
karakters als dramatische kern en weer alle aandacht wijdt aan de situaties. Als
‘kunstgrepen’ beschouwt hij de talrijke momenten van verraad, jaloersheid, woede
of laster, en uit de inwerking van deze externe elementen op een gegeven basissituatie
leidt hij de hele dramatische situatie af, geïllustreerd aan ‘Othello’, ‘Macbeth’,
‘Hamlet’ en ‘King Lear’. Af en toe waagt hij ook schuchtere parallellen. zelfs
analogieën met hedendaagse auteurs (O'Neill).
C. Tindemans

Jones, D.E., The Plays of T.S. Eliot. - Routledge and Kegan Paul, London,
1963, 242 pp., 7 s. 6 d.
S. stelt het Engelse versdrama der 20e eeuw voor als een van conceptie en overtuiging
naar experiment en afwerking klimmend proces. Hij bespreekt eerst het verschijnsel
poëzie op het toneel, gaat dan in op de metrische en ideologische vernieuwingen van
de Imagism-beweging. Ook hij houdt aan de mening vast dat ‘Murder in the Cathedral’
(1935) Eliots eerlijkste produkt is, zowel technisch als ideëel, vooral (centrum van
S.'s synthese) omdat het opnieuw aanknoopt bij de religieuze oorsprong van het
medium. T.o.v. de latere drama's verbergt hij dan ook zijn bezwaren niet; hij meent
incongruentie bij Eliot zelf vast te stellen, vooral in diens verantwoording, maar hij
eist toch dat alle versdrama's als een eenheid worden behandeld, omdat poëtische
vorm en impliciet-christelijke inhoud als complementen zijn gedacht.
C. Tindemans

Miles-Brown, J., Speech Training and Dramatic Art. - Pitman, London,
1963, 184 pp., 30 s.
Een zeer genietbaar handboek voor amateur en professional (en de leraar Engels),
dat de moeilijke opleiding van stem en spraak, gecombineerd met toneelbeweging,
intensief uiteenzet. Naast het Engelse fonetische systeem, krijgen de erg technische
elementen als prosodie in het spel, improvisatieoefeningen, stembeheersing en
historisch taalritme grote ruimte, terwijl praktische suggesties voor persoonlijke
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verderontwikkeling opgegeven zijn. Zelfs kan de auteur zich er niet van weerhouden
even in te gaan op kritiek, regie en theaterbeheer.
C. Tindemans

Lucas, F.L., The Drama of Chekhov, Synge, Yeats and Pirandello. Cassell, London, 1963, 452 pp., 50 s.
In deze niet altijd gunstig verrassende analyse plaatst S. vier uitvoerige beschouwingen
over vier dramatische auteurs die vrij weinig met elkaar gemeen hebben. S.'s methode
(eerst loslippige biografie, dan willekeurige analyse der stukken, met achteraf vlug
wat zogenaamde synthese) is eigenlijk wetenschappelijk onverantwoord maar hoe
dan ook komt uit de massa afwijkingen of demonstraties van eigenwijsheid toch een
beeld los van een man die objectief deze auteurs kent en weet waarom hij van hen
houdt. Hij loopt ondertussen een reeks vaste waarheden onder de voet, presenteert
aloude resultaten als zopas ontdekt en spot graag met naïeve auteurs. Als documentatie
over de auteurs heeft het geheel wel enige waarde, hun interpretatie is er geen stap
mee vooruit.
C. Tindemans

Mayer, Hans, Dürrenmatt und Frisch. Anmerkungen. - Verlag Günther
Neske, Pfullingen, 1963, 54 pp., D.M. 2.80.
Brecht contra en boven Dürrenmatt, zo althans is de eindindruk van deze indringende
commentaar op Dürrenmatts drama ‘Die Physiker’, waarin de woord- en ideeënrijke
S. een waar trommelvuur aanlegt op zijn object. De argumenten blijken wel juist,
maar niet alle eventuele conflictpunten zijn opgesomd en meteen moet de dialoog
doorgaan. Even relevant en in resultaat daarbij definitiever is S.'s essay over ‘Die
Panne’, novelle en hoorspel. Frisch's roman ‘Stiller’ tracht hij te situeren in de huidige
romangeneriek, ontdekt een massa erudiete details tot evenzovele sleutelinterpretaties
en concludeert dat de held, zonder parabelsymbool te worden, toch een karakteristiek
vertegenwoordiger is van de karakterloze wereld-van-nu.
C. Tindemans
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Gilbert, Douglas, American Vaudeville. Its Life and Times. - Dover
Publications, New York/Constable, London, 1963, 428 pp., 16/-.
Een herdruk van een klassiek werk (1940) over de raadselachtige jaren waarin het
wilde Amerikaanse volksamusement ontstond, dat langzaam eigen vormen vond en
ten slotte ontaardde in ongenadige business. De studie tracht, zowel artistiek als
sociologisch, te achterhalen welke impulsen deze autochtoon-Amerikaanse
spektakelvorm in het leven riepen. Met veel humor, een ontzagwekkende
documentatie, begrip voor het betrekkelijke en liefde voor het fenomeen, is het een
eerbiedig grafschrift geworden.
C. Tindemans

Gründgens, Friedrich Verlag, Hannover, 1963, 178 pp. en 100 pp. foto's,
D.M. 28. Gründgens, Gustav, Wirklichkeit des Theaters. - Suhrkamp
Verlag, Frankfurt, 1963, (edition Suhrkamp nr. 46), 187 pp., D.M. 3.
Een album gewijd aan de ongetwijfeld meest opvallende figuur uit het naoorlogse
Westduitse theaterleven, G. Gründgens (1899-1963). Door Gründgens dood is het
een in memoriam geworden. Naast eigen bezinning over theater en medewerkers,
belichten zijn vrienden (o.m. K.H. Ruppel, F. Luft, S. Melchinger, G. Penzoldt, T.
Otto) zijn doel en resultaten. De definitieve commentaar wordt echter geleverd door
de vele foto's uit de moeilijke periode van opgang te Berlijn (1934-47), de doorbraak
te Düsselfdorf (1947-55) en de rustige triomf te Hamburg (1955-63). - Het bundeltje
eigen opstellen van de theaterman (1e uitgave 1953) bevat geen revolutionaire ideeën,
maar rustige standpunten over regisseur, acteur en theater, met af en toe een rake
slagzin en doorlopend beheerste beslistheid.
C. Tindemans

Varia
Nesmy, Dom Claude Jean, 6.000.000 de morts, Desclée De Brouwer, Paris
1964, 90 pp., BF. 48.
S. laat zien hoezeer Hochhuth tekortschiet, zowel historisch als artistiek, om het
eigenlijke drama dat zich in de persoon van Pius XII afspeelde, weer te geven. Het
boekje is niet bedoeld als apologie van het slechte soort die alles goedpraat, maar
wil fair zijn tegenover Pius XII en tegelijk het belang laten uitkomen van de eigenlijke
vraag die Hochhuth aan ons geweten stelt: wat deden wij toen? Zeker toonden wij
christenen toen te weinig begrip en liefde voor de joden. Hoe doen we nu tegenover
hun vervolging in de Sovjetunie? Wat is onze houding tegenover de
godsdienstvervolging daar? Wat doen we tegen de honger in de
ontwikkelingsgebieden? Wat zal men later over ons verzuim nu zeggen? Het boekje
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zou nog beter effect sorteren wanneer het beter was geschreven en meer de kernpunten
had benadrukt. Laten we die nog even noemen: Mag men plechtig protesteren afwegen
tegen efficient helpen? Mag het spreken betaald worden met het leven van de
slachtoffers die men nog redden kan? Pius XII heeft in andere gevallen geprotesteerd:
op 11 maart 1940 tegenover von Ribbentrop zodat deze ‘bijgebracht’ moet worden,
op 10 mei 1940 bij de aanval op Nederland, België, Luxemburg, in 1944 bij de
bombardementen en dreigende verwoesting van Rome. Hij was dus zeker niet te
bang of meer pronazi dan pro-communist. Er zijn mensen naar het concentratiekamp
gestuurd omdat ze de Kerstboodschap van 1942 bij zich droegen. ‘De tendens van
dit stuk is ons al te duidelijk’, zei de Gestapo. Voor betere kennis van dit historisch
aspect zal men te Rome de geheime archieven moeten openstellen. Anders blijft
ieder werk fragmentarisch, ook al is de bijdrage van Dom Claude zeer waardevol.
J.H. Nota

Leclercq, J., La liberté d'opinion et les catholiques, (Rencontres, 65), Ed.
du Cerf, Paris, 1963, 368 pp., N.F. 11.40.
‘Désintoxiquer la question’ (p. 239), ‘exorciser ces sujets en les ramenant à la réalité’
(p. 240): deze kunst verstaat prof. Leclercq zeer goed. In dit boek wil hij het moderne
probleem van de meningsvrijheid, niet alleen als godsdienstvrijheid en
gewetensvrijheid, maar in al zijn uitingen, begrijpen. Al te dikwijls - zo meent de
auteur - behandelde men dit probleem in de sfeer van een even abstracte als steriele
discussie. Men moet het integendeel beschouwen als iets zeer gewoons en alledaags
in elk sociaal verkeer. De sleutel tot dit verstaan vindt prof. Leclercq in het
verschijnsel van de sociale integratie. In een geïntegreerde maatschappij immers
denkt en spreekt niemand over een recht om anders te leven dan men
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algemeen in die maatschappij leeft. Waar deze integratie op een bepaald punt
verbroken is, stelt zich het probleem van de ‘vrijheden’ acuut. Dit verband tussen de
sociale integratie, de vrijheid van mening en de katholieke positie wordt hier
filosofisch, theologisch en historisch belicht. Dit mag de belangstellenden niet
afschrikken. Dit is geen moeilijk werk. Welbewust wil prof. Leclercq geen
eruditiewerk schrijven. Hij denkt na over zijn eruditie, wil deze reflexie en kennis
aan anderen meedelen, en dit doet hij boeiend en onderhoudend, en hij wil de lezer
op zijn beurt tot reflexie aansporen. De goede bibliografie zal hierbij dienstig zijn.
J. Vercruysse

Palmier, Leslie, Indonesia and the Dutch. - London (Oxford University
Press), 1962, XVI-194 pp., Uitgegeven door het ‘Institute of Race Relations’
te Londen, 18 sh.
Het Institute of Race Relations is in 1958 gesticht, na een voorbereiding van enkele
jaren, en heeft tot doel ‘to facilitate the study of the relations between races’. Nu is
de betekenis van het woord ‘race’ niet gemakkelijk in het nederlands weer te geven.
Het woord kan zowel ter aanduiding van ons begrip ‘ras’ als van ons begrip ‘volk’
of zelfs ‘natie’ gebruikt worden. De titels van de reeds gepubliceerde werken schijnen
te wijzen op de eerste betekenis, althans op verhoudingen van volken van geheel
verschillende afkomst en cultuur. In werken over de Kongo, over Zuid-Afrika en
Kenya moet het immers in de eerste plaats gaan over verhoudingen tussen blanken
en negers. Wanneer dat de bedoeling is geweest, ook voor het besproken boek, dan
moet de conclusie wel zijn, dat het deerlijk tekort schiet. Hier wordt immers vooral
gesproken over de verhouding tussen Nederland en Indonesië, dus tussen twee staten.
De inleidende vijf hoofdstukken die tezamen veertig bladzijden vullen, handelen
over de koloniale periode van de Indonesische geschiedenis, beginnend omstreeks
1900. Deze periode wordt belicht aan de hand van enkele, in het engels gestelde
werken, en de omstandigheid dat er een bloemlezing uit Kartini's briefwisseling in
die taal bestaat, brengt de schrijver er toe een overdreven grote betekenis aan haar
persoon en meningen toe te kennen. Het derde hoofdstuk is getiteld: ‘The emergence
of race’ en dit veel misbruikte woord schijnt hier dus te staan voor ‘inheems
nationalisme’ van allerlei richting. Het gebrek aan kennis van in het nederlands
gestelde boeken en een totaal ontbreken van persoonlijke ervaring, hetzij direct door
langdurige aanwezigheid in het land, hetzij indirect door veelvuldig gesprek met
personen die daar geleefd hebben, doet zich op elke bladzijde voelen. Er wordt heel
gemakkelijk gegeneraliseerd. Zo spreekt de auteur op blz. 7 van ‘the Dutch as a
people’ terwijl blijkbaar de meerderheid der in het vroegere Nederlands-Indië levende
Nederlanders bedoeld wordt, dus hoogstens 50.000 mensen. De rol van de bevolking
van gemengde afstamming wordt uit deze tekst heel weinig duidelijk. Ondergetekende
is waarlijk geen blind bewonderaar van het Nederlandse koloniale systeem zoals dat
in Indonesië bestond, maar de hier geboden kritiek - die steeds in beschaafde termen
geuit wordt - is hem toch al te weinig gefundeerd en al te ondeskundig. Hetzelfde
moet gezegd worden van de beschrijving der verhoudingen na 1945, waarbij de rol
der Britse militaire autoriteiten al te mooi wordt voorgesteld. Van de interne
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Nederlandse verhoudingen heeft de auteur weinig begrip, waardoor de oorzaken van
de in Nederland toen opgetreden verdeeldheid en de daaruit voortkomende politieke
verwarring goeddeels in het duister blijven. Het boek was klaar juist voor dat een
eind kwam aan het geschil over Nieuw Guinea en de betrekkingen tussen Nederland
en Indonesië hersteld werden. Nu zijn het de betrekkingen tussen Indonesië en Groot
Brittannië die gespannen zijn. Bij een bezoek aan een grote conferentie in Engeland
bleek aan de schrijver dezer bespreking dat de verontwaardiging over het optreden
van President Soekarno tegen Malaysia groot was. Wat daarover gezegd werd, was
precies hetzelfde als wat door de meest conservatieve groepen in Nederland over
Soekarno's aanval op Nieuw Guinea werd beweerd. Jaren lang had men de
Nederlanders gekritiseerd en toch niets geleerd. Mr. Palmier heeft zich ongetwijfeld
veel moeite gegeven voor het schrijven van deze ‘study in race relations’, maar hij
had het beter achterwege gelaten, want dit boekje draagt bitter weinig bij tot de kennis
van de verhoudingen tussen volken van verschillend ras.
B.H.M. Vlekke

Lunn, Arnold, and Garth Lean, The New Morality. - Blandford Press,
London, 1964, 154 pp., 5 sh.
De bekeerling Sir Arnold Lunn is nooit afkerig geweest van de controverse en deze
keer neemt hij samen met de Angli-
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kaan Lean de clericale groep van de Zuid-oever van de Theems onder handen. De
twee leken kunnen het niet verkroppen dat Robinson, Rhymes, Stockwood, Stanley
Evans plus enkele Cambridge professoren veel gevaarlijke leer en zeden aan de man
kunnen brengen omdat zij het zo goed bedoelen. Ze bekijken daartoe vrij zakelijk
wat de heren precies beweren en uit gevoerde correspondentie zowel met de groep
Quakers die een jaar geleden een nieuwe sexuele moraal verkondigden, als met Canon
Rhymes blijkt dat zij voor alles bezorgd waren deze niet verkeerd te verstaan en
accuraat weer te geven. - Wie Robinsons Hones to God leest, doet wel ook deze
leken aan het woord te laten. Het is voor de Nederlander een onmisbare hulp om
Robinsons boekje te plaatsen en juist te verstaan.
W. Peters

Nederlands handboek der psychiatrie onder leiding van Prof. Dr. J.J.G.
Prick en Dr. H.G. van der Waals. Deel II De neurosen. - Uitg. Van Loghum
Slaterus, Arnhem, 1963, 489 pp., f 32,50.
Na een gewogen inleiding over de nosologische systematiek in de psychiatrie door
Dr. van der Waals geeft deze auteur in een rustige didactische schrijftrant een
algemene neurosenleer in een bestek van ongeveer 130 bladzijden. Prof. Dr. P.C.
Kuiper knoopt hierbij aan met een bijzondere neurosenleer: zeer uitvoerig gaat hij
in op de hysterie en de aan hysterie verwante neurosen, de hysterische neurosen bij
de man en bij de vrouw, neurasthenische beelden, dwangneurosen, neurotische
depressies, verslaving, traumatische neurosen en perversies. Prof. Kuiper - die niet
schroomt de streng zakelijke toon af en toe even los te laten - voegt aan het eind van
het boek een hoofdstukje toe over het psychopatisch gedrag tegen de achtergrond
der neurosen, waarin hij de voorkeur geeft aan een indeling die uitgaat van dynamiek
en genese boven een afzonderlijke beschrijving van alle voorkomende typen van
psychopatische persoonlijkheden. Deze beide auteurs gaan in hun beschouwingen
voornamelijk uit van Freuds psychoanalyse. Ook Dr. L.N.J. Kamp, die de
kinderneurosen voor zijn rekening neemt, stoelt op Freud; zijn bijdrage bevat veel
casuïstiek. Prof. Dr. J.J.G. Prick weidt uit over de biologische grondslag van
hysterische gedragswijzen en komt naar voren met een uitgewerkt concept ener
antropologische fysiologie. In dit verband wordt de hysterie beschreven als één der
manifestaties van een extreme schizofysiologie van het zenuwstelsel. In dit deel van
het boek evenzeer als in het hoofdstuk over op traumatische neurose gelijkende
afwijkingen als manifestatie van traumatische cerebrale resttoestanden, geeft de
Nijmeegse hoogleraar blijk van een diepgaande kennis en grote waardering van de
organische conditioneringsmechanismen in neurotische en neurotiforme
gedragspatronen, zonder dat hij overigens de dieptepsychologische dynamismen in
twijfel trekt. In een kort hoofdstuk worden door de hoogleraren Prick en Kuiper,
tezamen met Prof. Dr. P.J.A. Calon ook nog de antropologische grondslagen voor
een neurosenleer onder woorden gebracht. Zo mogelijk meer nog dan deel I - het
algemene deel - wekt deel II van dit psychiatrisch handboek de verwachting dat deel
III (over de psychosen) zéér omvangrijk zal worden, wil dit althans op dezelfde
dieptepsychologische en neuropsychiatrische leest geschoeid en even knap
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verantwoord zijn. Terzijde dient de opmerking dat het handboek eerder is afgestemd
op psychiaters en psychologen dan op vertegenwoordigers van andere
wetenschappelijke disciplines en op studenten, want - zonder dit met zoveel woorden
te zeggen - vooronderstellen de auteurs bij hun lectorium een vrij grote kennis van
de door hen bestreken vakgebieden.
J.J.C. Marlet

Cole, Hubert, Things for the Surgeon. - Heinemann, London, 1964, 174
pp., 30 sh.
‘A history of body snatchers’ is een wel wat ambitieuze titel voor een lugubere schets
van wat er gedurende een honderdvijftig jaren in Groot Britannië werd ‘georganiseerd’
om de snijkamer een behoorlijke voorraad lijken te bezorgen. Het was begrijpelijk
dat het ideaal om het lijk onmiddellijk na het intreden van de dood te veroveren vroeg
of laat tot lijkenroof op het kerkhof zou leiden, en daarna tot moord. Aanvankelijk
was het een winstgevend bedrijf omdat de lijkendief, eenmaal betrapt en gepakt, er
met een lichte boete afkwam, aangezien het lijk eigenlijk niemand toebehoorde en
er dus krachtens de wet geen sprake was van diefstal. Het verhaal wordt vrij vlak
verteld en al gauw doet ieder nieuw hoofdstuk denken aan hetzelfde laken waarvan
weer een pak wordt gemaakt.
W. Peters
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Virton, s.j., Pol, Soziologische Beobachtungen eines Seelsorgers. - Manz
Verlag, München, 1962, 186 pp., DM. 14.80.
De titel van het boek dekt de inhoud. Een grote variëteit van sociologische en
sociaal-economische problematiek wordt in afzonderlijke sketches vastgelegd, telkens
afgerond door pastorale consequenties. Virton wil hiermee de blik van de zielzorger
scherpen voor de sociologische en sociale determineerdheid van godsdienstbeleving
en kerkelijkheid. Het boek heeft een driedeling naar de aard van de problematiek:
sociologisch, sociaaleconomisch en strikt economisch. Zo bijvoorbeeld behandelt
hij de noodzaak tot parochiële herverkaveling in de zich uitbreidende stad en
veranderende stedelijke structuur, de noodsituatie van de ‘siedlungen’, waar ook
Frankrijk mee te kampen heeft, de asociale wijk, de geografisch uitgerekte
plattelandsparochie. In de tweede reeks: het door het arbeidsproces opgelegde
levensritme, de grote woonmobiliteit, - het vele verhuizen, - de arbeidspendel, het
‘weekenden’. Tenslotte: het in een bepaalde plaats structurele tekort aan
werkgelegenheid, de familie-arbeid op het platteland met als gevolg het grote
percentage ongehuwden. Veel van de behandelde onderwerpen in dit zeer leesbare
boek zijn geen nieuws meer in Nederland. Vooral de wijze van benadering maakt
het nuttig voor de zielzorger, die zich geconfronteerd ziet met een steeds veranderende
maatschappelijke werkelijkheid.
P. Korte

Pockets
Phoenix Bijbelpockets, 6.
Zoals er gezegd is over ‘De Woestijn’. Redactie: Prof. Dr. P.A.H. de Boer,
Prof. Dr. C.A. de Rijk, Drs. J. Soetendorp, Drs. H. van Praag. - Uitg. De
Haan, Zeist, 1963, f 3,50 per deel.
Bij voorbaat heeft de Redactie in het voorwoord van het eerste deel erkend, dat de
leden van de redactie dikwijls moeite hadden om aan elkaars visie te wennen. Toch
houden zij vol in hun samenwerking, want deze veronderstelt niet, dat men het met
elkaar helemaal eens is. Ook bij deze pocket-uitgave moet de lezer dit voor ogen
houden om niet verward te worden. De poging van de redactie valt te waarderen,
omdat menigeen zich bewust zal worden, dat de weg naar de eenheid, waarvoor men
bidt, menselijkerwijze een lange weg zal zijn.
C. Minderop

Prisma-boeken
SIERKSMA, Kl., Prisma-toeristengids. Groningen, Friesland, Drente.
BINS, P.G., Prisma-toeristengids. Overijssel, Gelderland, Utrecht.
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Ging men vroeger naar het buitenland gewapend met een Baedeker, zo kan men nu
ons eigen land verkennen, voorzien van deze laatste dienstbetoon-boekjes. Als men
de moeite neemt, zal men ontdekken, hoe veel onze eigen provincies te bieden hebben.
Zeer praktisch is, dat naast de oude gegevens ook telefoonnummers en adressen
worden opgegeven.
GUDDE, Drs. H.W.J., Zo leer je frans. - Na het Spaans en duits nu eenzelfde boekje
voor het frans. Reeds bij de vorige uitgaven hebben wij opgemerkt, dat een taal leren
helemaal zonder hulp een hachelijke zaak is. Als er iemand is die deze boekjes met
de ‘leerling’ wil doornemen, zijn ze waardevol.
DAANE, Laurens A., Prisma puzzels 10. In deze serie kunnen nog eindeloos veel
deeltjes verschijnen, zeker als ze komen van de hand van een beroepspuzzelaar als
schrijver dezes.
WILLIAMS, Eric, Avontuur in Servië. - Als de auteur van ‘Het houten paard’ en
van ‘Beroemde ontsnappingsverhalen’ een nieuw avontuur opzet, is het zeker
spannend.
SANDERSON, James Dean, In de rug van de vijand. - Weer een aantal
oorlogsverhalen, weer met veel superlatieven versierd. Voor liefhebbers van het
genre. Langzamerhand zijn veel van deze zaken al vaak verteld.
ESCARPIT, Robert, Pas op! geverfd! - Heel lichte humor over huiselijke
omstandigheden. Hoewel door een Fransman geschreven doen de schetsen door hun
nadrukkelijkheid engels aan.
GILBERT, Michael, Het tweede lijk. - Een goede politieroman, van de hand van
een Londense advocaat die zijn sporen in dit soort literatuur reeds verdiend heeft.
R.S.
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Boeken ingezonden bij de redactie
Bespreking naar mogelijkheid
ANCIAUX, P., L'épiscopat dans l'Eglise. - Desclée de Brouwer, Brugge, 1963,
112 pp., F. 69.
ANNE DE ST BARTELEMY, Lettres et écrits spirituels, présentés par P.
Serouet. - Desclée de Brouwer, Brugge, 1964, 2004+144o pp., ing., F. 270.
ARENDT, L., Vers le bonheur. - Ed. Marie-Médiatrice, Genval, 1964, 80 pp.,
F. 30.
Aula Boeken. Dr. Ir. K. STEINBUCH, Menselijk en machinaal denken. F.L. MARCUSE, Hypnose, Waarheid en verzinsel. - S. DE MADARIAGA,
Portret van Europa. - S. NEILL, Het Christendom in de 20ste eeuw. - Het
Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1964.
BASTIJNS, M.L., Un trouvère de St-Joseph, ou le petit frère André du
Canada. - Ed. Marie-Médiatrice, Genval, 1963, 148 pp., 6 pl., F. 52.
BERBEN, Paul, De aanslag op Hitler. - Nederl. Boekhuis, Tilburg, 1963, 227
pp., f 10,90.
BOLL, H., De zwarte schapen. - Elsevier, Amsterdam, Brussel, 1964, 288 pp.,
f 9,50.
BRAUN, H.S., Und Gott schuf. - Tyrolia Verlag, München, Innsbruck, 1964,
126 pp. S 36.
BROCKMOELLER, Kl., Industriekultuur und Religion. - J. Knecht, Frankfurt,
1964, 288 pp., DM. 14,80.
Bijbel over serie. - De Bijbel over het heil der volkeren. - De Bijbel over de
liefde. - De Bijbel over God, de Vader. - J.J. Romen & Zn., Roermond,
Maaseik, 1964, f 3,25 per deel.
CORETH, S.J., E., Metaphysik. - Tyrolia Verlag, Innsbruck, 1964, 583 pp.,
D.M. 33., S 190.
DAVY, M.-H., Gabriel Marcel. - J. Knecht, Frankfurt, 1964, 336 pp., DM.
17,80.
DELFGAAUW, Dr. B., Geschiedenis en Vooruitgang, Dl III. De eeuwigheid
van de mens. - Het Wereldvenster, Baarn, 1964, 240 pp., f 14,90.
DOORN, Jacqueline, Grote mensen dromen niet. - Kosmos, Amsterdam,
Antwerpen, 1964, 138 pp., f 7,90.
ELIAS, H.J., Geschiedenis van de Vlaamse gedachte. 2: 1830-1860. - Nederl.
Boekhandel, Antwerpen, 1963, VIII-433 pp., 16 pl. 4 dln.: F. 1750.
Elseviers Grote Pockets. - John F. KENNEDY, Moed en Karakter in de
politiek. - Elsevier, Amsterdam, Brussel, 234 pp., f 3,90.
FRANCOIS DE STE MARIE, Fils du Père. - Desclée de Brouwer, Brugge,
1964, 128 pp., F. 75.
GALOT, J., Vainqueur par la souffrance. - Desclée de Brouwer, Brugge,
1964, 320 pp., F. 150.
GIELEN, H., Bijbelwaken. - Patmos, Antwerpen, 1964, 107 pp., f 5,90.
HEITLER, W.J., Man and science. - Oliver and Boyd, Edinburgh, (imp. J.
Meulenhoff, Amsterdam), 1964, 100 pp., 21 sh., f 12,20.
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HENTIG, Prof. Dr. Hans, Der Nekrotrope Mensch. - Ferd. Enke Verlag,
Stuttgart, 1964, 129 pp., D.M. 28.
HUXLEY, Julian, Essays of a Humanist. - Chatto and Windus, London, 1964,
288 pp., 30 S.
Jerusalem, vredesvisioen. - N.V. Corten, Brussel, 1964, 50 pp., geill., F. 15.
KIRCHGAESSNER, A., Städte - Inseln - Kontinente. Reisetagebücher
1931-63. - J. Knecht, Frankfurt, 1964, 324 pp., geb. DM. 17,80.
LAMBERT, B., Das oekumenische Problem. Bd. I, vert. W. Scheier. - Herder,
Freiburg, 1964, 332 pp., geb. DM. 29,50.
LANCE, D., Till Christ be formed. - Darton, Longmans & Todd, Londen,
1964, 144 pp., sh. 7.
MARCER, Fr., Die inneren geistlichen Sinne. - Herder, Freiburg, 1964, 208
pp., DM. 19,80.
Marnix Pockets. - N. VIDAL, Sheherazade. - J. DAISNE, De trap van steen
en wolken. - R. MASSIP, Leven van leugen. - A. Manteau, Den Haag, Brussel,
1963, f 4,50 per deel.
Mens en medemens Serie. - Andre ISAMBERT, De opvoeding der ouders.
- Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1964, 175 pp., f 4,20.
MOLLER, J., Misschien is alles anders. - H. Nelissen, Bilthoven, 1963, 192
pp., f 8,75.
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MONTANARI, M., Die geistigen Grundlagen des Risorgimento. West-deutscher Verlag, Köln, 1963, 52 pp., DM. 4,20.
MOULIN, Léo, Le monde vivant des religieux. - Calmann-Lévy, Paris, 1964,
320 pp., NF. 15,60.
OVERHAGE, P., Die Evolution des Lebendigen. Das Phaenomen. - Herder,
1964, 262 pp.
PANNETON, Georges, Die Hölle, (Himmel oder Hölle), Band II. - Tyrolia
Verlag, Innsbruck, 1964, 200 pp., S 36.
Pastoraal en Catechese van eerste Biecht en eerste Communie. - H. Nelissen,
Bilthoven, 1964, 91 pp., f 7,25.
PLATTEL, Prof. Dr. M.G., Sociale wijsbegeerte. Dl. II. - Het Spectrum, Utrecht,
Antwerpen, 1964, 233 pp., f 4,90.
Prisma Serie. - Drs. H. GUDDE, Zo leer je Frans. - J.D. SANDERSON, In
de rug van de vijand. - L. BERTIN, Wonderen van de moderne wetenschap.
- L.A. DANNE, Prisma puzzels. - M. GILBERT, Het tweede lijk. - R.
ESCARPIT, Pas op, geverfd. - Eric WILLIAMS, Avonturen in Servië. G.N.M. TYRRELL, Ontdekkingen van de parapsychologie. - Prisma toeristen
gids, Groningen, Friesland, Drente - Prima Gids Overijssel, Gelderland,
Utrecht. - Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1964.
PURCELL, M., The World of Monsieur Vincent. - The Harvill Press, London,
(Imp. J. Meulenhoff, Amsterdam), 1963, 254 pp., f 17,10.
RIDDER, J. de, Pensioenhuis, In de Galg. - Kosmos, Amsterdam, Antwerpen,
1964, 163 pp., f 9,75.
ROUKENS, Dr. W., Europese Volkskunde in een verenigde wereld. - J.J.
Romen & Zn., Roermond, 1963, 54 pp.
Ruimere kansen voor allen. Spreiding van het Universitair onderwijs in
Vlaanderen. - De Nederl. Boekh., Antwerpen, 1964, 121 pp.
SCHLETTE, H.R., Die Religionen als Thema der Theologie. - Herder, 1964,
128 pp.
SCHOVENBERG, R., Unser Ich unter der Lupe. - J. Knecht, Frankfurt, 1964,
282 pp., DM. 14,80.
SEMMELROTH, O., De wereld als schepping. - Patmos, Antwerpen, 1964,
118 pp., F. 55.
STRUIK, D.J., Abriss der geschichte der Mathematik. - Deutscher Verlag
der Wissenschaften, Berlin, 1963, 237 pp., D.M. 9.
Traum und Symbol. - Rascher-Verlag, Zürich, 1963, 180 pp., Zw. F. 12,50.
TEIRLINCK, H., The man in the Mirror. - Sythoff, Leiden, 1963, 182 pp., f
9,90.
TEIRLINCK, H., Het gevecht met de Engel. - A. Manteau, Den Haag, 1964,
524 pp., f 19,50.
THIEL, Arnoud van, De zin van het Christendom. - Analytical Dialectic and
Christian Belief. - Analytical Dialectic and Basic Physics. - L.H.J. Boucher,
Den Haag, 1964.
VEKEN, B.J. Van der, Ik offer mee. Misboekje voor kinderen van 6-8 jaar.
- Brepols, Turnhout, 1964, 64 pp., 23 klpl., F. 24.
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VORGRIMLER, H. e.a., Gott in Welt. Festgabe K. Rahner. - Herder, 1964,
DM. 98.
WALSCHAP, G., Marriage, ordeal. - Sythoff, Leiden, 1963, 234 pp., f 12,90.
Woord van God, heilsontmoeting met de mens. Lessenreeks - Patmos,
Antwerpen, 1964, 446 pp., F. 125.
ZIMMER, H., Indische Sphären. 2. Aufl. - Rascher-Verlag, Zürich, 1963, 234
pp., 13 pl., Zw. F. 29,50.
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[1964, nummer 9]
Wonen als trefwoord
F.Ph.A. Tellegen
TREFWOORDEN vindt men in woordenboeken, in boeken waarin woorden met
behulp van elkander worden uitgelegd of verhelderd. Door de trefwoorden wordt
een woordenboek bruikbaar voor de zoekende mens. Wat hij zoekt, treft hij allicht
onder een van de steekwoorden aan.
Woordenboeken kunnen ook op een andere manier iets leren over ons
woordgebruik, ons spreken en ons denken, nl. in wat wel en wat niet als trefwoord
werd gekozen. Er bestaan niet alleen woordenboeken voor de ‘gewone’ omgangstalen,
de woordenschat waarmee wij met elkaar verkeren zonder aanzien des persoons,
‘common sense’ taal, zoals Engelsen dat tekenend noemen. Er bestaan ook
woordenboeken voor bijzondere talen, voor domeinen van menselijke bezigheid,
waar men zich niet met de algemene omgangstaal kan redden en dus voor mensen
met een eigen taal. U kent allen bijv. Das Handwörterbuch für Staatswissenschaften,
waarvoor U een tafel nodig hebt om het in te zien! Zulke vakwoordenboeken kent
elk terrein van wetenschapsbeoefening en ook de wijsbegeerte. Ik haal deze algemeen
bekende gegevens naar voren om het interessante feit te signaleren, dat ik tot dusver
in geen enkel wijsgerig woordenboek ‘wonen’ als trefwoord heb gevonden. Ik zal
U, lezer, niet vermoeien met het noemen van de woordenboeken die ik consulteerde.
Wij besparen tijd en aandacht, wanneer ik volsta met U te vragen mij mede te delen
wanneer U wonen als trefwoord in een wijsgerig woordenboek wèl vindt. De noot
in Lalande Vocabulaire de la Philosophie, waarin gewezen wordt op de opvallende
verbinding tussen wonen en gewoonte in verschillende, qua herkomst uiteenlopende
talen, is mij bekend.
Het gegeven dat wonen in geen enkel wijsgerig woordenboek een trefwoord is, is
van wijsgerig standpunt bezien zeer interessant. Daarbij gaat het er niet om dat deze
woordenboeken niet bij de tijd zijn. De hedendaagse wijsgerige antropologie gaat
uit van het grondfeit, dat mens en wereld als eenheid altijd al voorgegeven zijn. De
mens, die vragen stelt omtrent zichzelf, vragen van een omvattend karakter, gaat
daar onherroepelijk van uit. Daarbij valt herhaaldelijk de uitspraak: ‘de mens bewoont
de wereld’ en een enkele maal wordt daarbij wonen summier toegelicht. Deze recente
mensbepaling maakt het juist mogelijk om de afwezigheid van wonen als trefwoord
in woordenboeken
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op te merken. Wanneer een volgende druk een herziene uitgave zal zijn, kan men
wonen als trefwoord wel verwachten. Woordenboeken lopen nu eenmaal achter het
woordgebruik aan; zij registreren wat er al is. Het zal overigens niet meevallen om
het hedendaagse woordgebruik bij te houden! Wij zeggen immers ‘ik dacht’ waar
wij bedoelen te zeggen ‘ik denk’. Ons denken wordt mèt onze wereldombouw zó
krachtdadig de toekomst ingezogen, dat de inhoud van ons denken al verleden tijd
is vóór zij onder woorden is gebracht! Waarom gaat het dan wel? Om het interessante
gegeven, dat de wijsgeren het menselijk wonen als voorwerp van wijsgerig onderzoek
of bezinning vele eeuwen door niet hebben ontdekt - en daarbij moet U bedenken
dat wijsgeren zich altijd bijzonder hebben geïnteresseerd voor het vanzelfsprekende,
voor wat men pleegt als uit zichzelf duidelijk, als evident aan te nemen.
De mensheid heeft altijd al gewoond, of U dat nu wilt beschouwen als een zich
nestelen in de natuur, of als het oprichten van een bewoonbare stede, waarin de
aanvankelijk aarde-gebonden mens pas zichzelf kan worden volgens Plato's
onvolprezen grot-gelijkenis. Is dat grondgegeven ontsnapt aan de aandacht van de
filosofen of staat het vandaag in een nieuw licht, is het vandaag op een bijzondere
wijze tot een levensvraag geworden, zodat het vroeger onder een ander trefwoord
viel?
Martin Heideggers analyse van menselijk wonen1) suggereert het laatste: wonen staat
in een nieuw licht, maar dat moet dan zó verstaan worden, dat wij vergeten zijn wat
wonen is en eist, omdat wij ons te druk maken met vooral de uitrusting van onze
wereld, met het overmeesteren en overheersen van de aarde en van de hemel.
‘Die eigentliche Not des Wohnens beruht darin, dasz die Sterblichen das Wesen
des Wohnens immer erst wieder suchen, dasz sie das Wohnen erst lernen müszen’2).
Wij moeten ons bekeren, radicaal omkeren, teneinde weer het wonen te kunnen
terugvinden. Want wonen is en was ook oorspronkelijk: ‘Erde und Himmel, die
Göttlichen und die Sterblichen ineins’3) en de mensen wonen in zover zij welbewust
verblijven in ‘das Geviert’4), in deze, allen en alles omvattende kosmos.
Deze opvatting maakt de indruk dat wij terugverwezen worden naar het mythische
bestaan, naar de conceptie van het al, dat uit onsterfe-

1) Heidegger, Bauen, Wohnen, Denken in Vorträge und Aufsätze, Pfüllingen, 1954, pp. 145-162.
En.... dichterisch wohnet der Mensch...., ibid., pp. 187-204.
2) Bauen, Wohnen, Denken, l.c. p. 162.
3) Bauen, Wohnen, Denken, l.c. p. 149.
4) Bauen, Wohnen, Denken, l.c. p. 150.
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lijken en sterfelijken bestaat, uit de hemel als de woonplaats van de eersten en de
aarde van de laatstgenoemden. Dat moge voor hedendaagse toehoorders, die de
geschiedenis opvatten als de overwinning van de mythe door de rationaliteit een
onaanvaardbare terugkeer betekenen naar een primitief stadium in de menselijke
geschiedenis. Maar de kritische vraag over dit vooruitgangsdenken kan men
redelijkerwijze niet ontwijken. De nieuwe aandacht voor de mythische dimensie in
het menselijk bestaan is een waarschuwing om Heideggers gedachtegang niet zonder
onderzoek te verwerpen.
Waarom het nú gaat is dit. Heidegger brengt leven terug tot wonen. Wie van wonen
een deel van het leven maakt, naast werken, natuurontspanning e.a., raakt het
eigenlijke wonen kwijt; vandaar stamt het dat wij heden de wijsgerige vraag omtrent
wonen bij ons dragen.
Men kan deze opvatting tegenover een andere zetten, bijv. die van Hannah Arendt,
wier cultuurkritiek in afkeurende zin daarin culmineert dat wij juist leven tot wonen
verengen, tot een, zij het originele, stofwisseling met de natuur. Deze leerlinge van
Karl Jaspers en Martin Heidegger, die filosofie van de politiek doceert aan Princeton
University, beschreef in The human condition5) de geschiedenis van Europa als een
gebeuren, dat dreigt uit te lopen op de minst levende, de meest steriele passiviteit,
die de geschiedenis ooit heeft gekend6). Deze ontlediging van het menselijk bestaan
bestaat inhoudelijk daarin, dat wij louter wonen, alleen maar in behoeften voorzien,
zodat er niets overschiet dat het menselijk leven de moeite waard maakt om het eraan
te besteden, zelfs om het leven ervoor op het spel te zetten.
Hannah Arendt spreekt over de menselijke conditie in de letterlijke betekenis van
het woord, over de voorwaarden voor het menselijk bestaan. De waarden, die tenslotte
zin geven aan dat bestaan, liggen daarbuiten en daarboven; zij overtreffen het tijden plaatsgebondene en de mens die zich aan hen geeft, wint onsterfelijkheid, overwint
de dood.
De laagste voorwaarde voor menselijk bestaan correspondeert aan de menselijke
fysiologische behoeftebevrediging. De mens, die in de dagelijks terugkerende arbeid
zijn brood verdient, houdt zichzelf lichamelijk in het leven en tevens, in
familieverband, het menselijk geslacht. Dit is de ware stofwisseling van de mens
met de natuur, de meest

5) Doubleday Anchor Book, New York 1959. cf. Ir. G.J. van der Grinten, Functie + x = Gestalte,
intreerede T.H. Delft, uitg. Nederl. Universiteitspers, Amsterdam 1963.
6) ‘.... may end in the deadliest, most steril passivity history has ever known’. In The Human
Condition, l.c. p. 295.
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ijzeren noodzaak en zij beantwoordt aan het woord ‘arbeid’. ‘Werk’ moet in
tegenstelling daarmee worden verstaan, zoals dat ook in grieks en latijn, in nederlands
en in andere moderne talen wordt teruggevonden (labour - work, travail - oeuvre,
laborare - fabricare, ponon - ergon)7). Bij werk gaat het niet om verbruiksgoederen,
om datgene wat voor consumptie bestemd is, maar om het oprichten en inrichten van
onze wereld, om gebruiksgoederen.
De werkende mens overwint in zijn werkstuk ontstaan en vergaan van de levende
natuur, want hij brengt een menselijke wereld voort, die weerstand biedt tegen de
cyclus van de natuur en geslachtenlang aan de bewoners een duurzame verblijfplaats
biedt. De griekse polis, de opgerichte stad-staat is daarvan hèt voorbeeld en deze
hogere voorwaarde voor menselijk bestaan geeft het milieu, het midden, waarin de
waarden zelf bereikbaar worden, die aan het bestaan zijn zin verlenen. De plaats van
de laagste voorwaarde, van de arbeid, is de huishouding, waar het familieleven zich
afspeelt. De plaats voor de hoogste voorwaarde is de polis, de opgerichte stad, waar
de ambachtsman en de handelaar thuis zijn. En de plaats voor de waarden, voor het
eigenlijke, waarvoor het zo juist genoemde voorwaarde is, is de lege agora, de
ontmoetingsruimte van vrije mensen, vrij van arbeid en werk en vrij voor de hoogste
activiteit, voor onmiddellijke intermenselijke actie, voor ‘speech and deed’, grootse
woorden en grootse daden, de ware politiek!8).
In de geschiedenis van Europa werd volgens de schrijfster politiek al vroeg
vervangen door sociaal en in de nieuwe tijd ook werk door arbeid, gebruiksgoederen
door verbruiksgoederen. Zodat wij zijn beland in ‘the victory of animal laborans’9),
in een arbeidsbestel, dat geleidelijk overgaat naar de ‘society of jobholders’10), een
gefunctionaliseerde mensenmaatschappij; dat betekent het vooruitzicht naar een
arbeidsbestel zonder arbeid, zonder enige activiteit die overbleef. ‘Surely, nothing
could be worse’11). Alle menselijke activiteit wordt opgeëist door de
wereldhuishouding en de bewoonde wereld; het huis van de mensheid is tot
verblijfplaats geworden, of beter: verworden, van mensen, die in stijgende welvaart
leven, allen rijk voorzien in alle behoeften, maar die zichzelf tot vegeteren hebben
veroordeeld door een

7)
8)
9)
10)
11)

The Human Condition, l.c. p. 314, noot 39.
The Human Condition, l.c. hfst 1-1 ‘vita activa and the human condition’, p. 8 e.v.
The Human Condition, l.c. p. 292.
The Human Condition, l.c. p. 291.
‘What we are confronted with is the prospect of a society of laborers without labor, that is,
without the only activity left to them’. The Human Condition, l.c. p. 5.
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lang en gelukkig leven tot de inzet van hun leven zelf te verklaren12). Zo is het ware
menselijke leven in wonen ondergegaan.
Heidegger en Arendt zijn het hierin eens, dat beiden wijzen op een tekort in de
hedendaagse wereld, op een daarin werkzame tendens, die de totaliteit van menselijk
bestaan in de wortel aantast. Maar zij staan haast volstrekt tegenover elkaar, wanneer
de term wonen valt. Heidegger wijst ons terug naar wonen als een alles verzamelende
aanwezigheid van de mens; wie niet kan wonen, kan niet bouwen en wanneer hij
toch bouwt, richt hij een onbewoonbare wereld op. Arendt wijst erop dat wij alle
menselijke activiteit terugbrengen tot wonen, tot huis en huishouding, zij het
wereldwijd en in de verwachting van een lang en gelukkig leven. Daarmede gaan
wij naar een plantenbestaan over - goed verzorgd vegeteren - en wij missen juist
datgene, wat het leven zelf waard is: ‘worth’ dat via ‘use value’ tot ‘exchange value’
degradeert. Wonen bij Heidegger staat voor het hele leven; wonen bij Arendt staat
voor een deel van het leven en zelfs voor het laagste, het minst menselijke deel.
Wonen in de betekenis van leven - to live - is opgenomen in de formule: de mens
bewoont de wereld. Wonen in de betekenis van een deel van het leven en juist dat
deel, waarin het jonge leven wordt ontvangen en het oude leven wordt afgelegd of
teruggegeven, is in onze wereld duidelijk herkenbaar. Het jonge kind en de bejaarde
zijn op hun woning aangewezen; maar het eigenlijke leven ligt daartussen. Het gehele
leven beleven als een verwijd en verstrooid wonen, is ook wel te zien. Wanneer naast
de produktiviteit de passieve en actieve ontspanning - de creativiteit - vanzelfsprekend
buiten de woning wordt geplaatst, dan zou het leven opgaan in gebonden en vrije
tijd. Het zou nergens meer één zijn, samengenomen worden en de woning is dan de
beschikbare plaats voor terugkeer en vertrek, - geen plaats om te verblijven. De
tegenstelling tussen Heidegger en Arendt wordt dan relatief; zij verhouden zich als
beeld en spiegelbeeld. De mens weet niet van zichzelf uit te verblijven en zijn
rondgaan in de wereld komt niet boven een mobiele vegetatie uit. En wanneer
Heidegger het beeld van de Schwarzwald-boerderij schildert, met wieg en doodskist
in de woonruimte, bedoelt hij niet om ons op te roepen tot terugkeer naar voorbije
vestigingsvormen. Hij wil onze aandacht vragen voor de opdracht in nieuwe vormen
het duurzaam verblijven van de mens op aarde gestalte te geven, een verzameld leven
tegenover een verstrooid. En dat moet meer zijn dan Arendts stofwisseling met de
natuur.

12) The Human Condition, l.c. ‘Life as the highest good’, p. 286 e.v.
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Noch Martin Heidegger, noch Hannah Arendt behandelen de hedendaagse vraag
omtrent wonen zelf. En dat, lijkt mij, moet worden ondernomen, zij het summier.
Daartoe moet de vraag eerst nader bepaald worden en wel in het kader van het
grondfeit der hedendaagse antropologie: mens en wereld is een onverbrekelijke
eenheid. Dat betekent dat de gestalte van de wereld en de gestaltegeving aan de
wereld mede in de vraag zijn betrokken. Wijsgerig onderzoek of wijsgerige reflectie,
die zich beperkt tot het menselijk bewustzijn, tot verheldering van menselijk weten,
willen of voelen, schiet tekort. Zeker nu het menselijk bestaan actief-dynamisch
wordt opgevat en de cultivering van de mens verbonden wordt aan de opbouw van
een bewoonbare wereld, aan wat Georg Simmel noemde ‘die objective Kultur’13). Zo
komt de 11e stelling van Karl Marx tegen Feuerbach tot haar recht: ‘Die Philosophen
haben die Welt nur verschieden interpretiert; es kommt darauf an sie zu verändern’14).
Dat doen filosofen dan niet door stedebouwer te worden, maar door actuele
levensvragen te behandelen ten dienste van degenen die met wereldopbouw bezig
zijn.
Vervolgens, de twee zakelijke feiten die als karakteristiek van de voleinding van de
Nieuwe Tijd - om met Guardini te spreken15) - van de 20e eeuw, naar voren worden
gebracht, zijn de zg. instrumentalisering van onze wereld en de bevolkingsexplosie
erin. Dat zijn beide ontwikkelingen die kwantitatief worden geformuleerd. Men kan
er als ‘philosophy’ in de pragmatisch-ideologische betekenis aan toevoegen, dat alle
mogelijkheden van persoonlijke en gezamelijke zelfontplooiing behoren te worden
gegeven aan de in aantal sterk toenemende mensheid.
De genoemde kwantitatieve gegevens impliceren echter kwalitatieve aspecten;
een zo sterk groeiende mensheid blijft niet wie zij was en een
wetenschappelijk-technisch opgebouwde, ingerichte en uitgeruste wereld vraagt om
een anders ingestelde mens dan vroeger. Bij levensbesef hoort wereldbeeld; bij een
andere zelfinterpretatie van de mens, een andere levensbeschouwing, past een andere
wereldgestalte. Eerlang hoop ik daarvan voorbeelden te geven uit de europese
geschiedenis: de polis uit de klassieke Oudheid, de Middeleeuwse commune en de
barokstad uit de Nieuwe Tijd. Dat zou in dit kader te ver voeren. Ik moet volstaan
met een korte vermelding van twee essentialia, die naar mij lijkt toekomen aan de
hedendaagse opdracht om een bewoonbare

13) Georg Simmel, Philosophie des Geldes, München en Leipzig 1920, 3e oplage, VI - 2 Der
Begriff der Kultur, p. 502 e.v.
14) Franz Barkenau, Marx, Fischer Bücherei 112 (1956) 1961, p. 42.
15) De gestalte van de toekomst, Aula 81 - 1962.
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wereld te bouwen èn erin te wonen. De eerste betreft de structuur van de menselijke
vestiging; de tweede haar totstandkoming.
Wat de structuur van de menselijke vestiging aangaat ben ik van mening, dat wij
historisch gezien een uiterst belangrijke stap zetten. De geschiedenis van de menselijke
vestigingsvormen laat tot dusver de polariteit zien tussen landwonen en stadwonen,
opgevat als genre de vie, als levenswijze in de letterlijke zin. Deze beantwoorden
aan twee onderscheiden opvattingen van cultuur, namelijk die, welke haar allereerst
zoekt in het ombouwen en inrichten van de natuur, om in haar als mens te verblijven,
waartegenover de opvatting van cultuur staat, die de cultivering van de mens zelf
primair stelt. Aan deze laatste opvatting beantwoordt het wonen in de opgerichte
stede, in de stad, mits goed verstaan. Er zijn alomvattende menselijke levensvormen,
culturen, die de eerstgenoemde illustreren, en andere, die stadsculturen worden
genoemd. Bovendien zijn er voorbeelden, waarin stad- en landwonen in een
spanningsverhouding staan, hetgeen zeker van de middeleeuwse stad kan worden
gezegd16). Wat zich voor onze ogen en onder onze handen afspeelt, schijnt mij te
tenderen naar een opheffing, een overwinning van deze polariteit. Aan de overwinning
van de arbeidsverdeling en het functionaliseren van onze maatschappij, aan
produktiviteit en creativiteit - waarmede onze wereld dikwijls wordt gekaraktiseerd
- beantwoordt functionele grondbestemming en bouwen vanuit dit functionele
vertrekpunt. In beginsel wordt daarmede de aanwezigheid van de mens als totaliteit
op één plaats ontkend. Aller leven ligt uiteen in hier wonen en daar werken, hier
natuurrecreatie en elders koop en vermaak, enz. Het leven bij zich en de zijnen, het
verzamelde leven van Heidegger, vindt in deze gestalte van de wereld geen daaraan
zonder meer corresponderende vestigingsvorm. De mens kan dat verzamelde leven
kiezen, bijv. in zijn woning en daarmede is een mobiliteit van de mens gegeven in
de fundamentele betekenis van kunnen kiezen om te wonen. Verstedelijking, een
door sociologen gebruikte naam voor deze omvorming, leidt niet tot stad - wat zou
dat moeten betekenen? - maar tot leefgebied, een term die ik voor het eerst van
architect van Tijen hoorde.
Wonen is een van de vele vormen van aanwezigheid van de mens aan het worden
en wij zoeken de daaraan aangepaste gestalte van onze leefwereld. Is het mogelijk
om tegelijkertijd te voldoen aan de eis van gemakkelijke toegankelijkheid van alle
andere delen van het uiteenge-

16) L. Dièz del Corral, De ontvoering van Europa, Aula 77 - 1961, hfst. V, De onteigening van
een boerenstad.
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legde menselijke leven èn aan de eis van zich te kunnen terugtrekken in het private,
waar wonen als levenomvattend kan worden samengenomen? Hoe is aan de
functionele uiteenlegging vorm te geven tegelijk met de bovenfunctionele vereniging
in enen?
Men kan dezelfde vraag formuleren in termen van milieu, van midden en omgeving.
Stad-wonen en land-wonen zijn beide een vestiging, waarin vanuit een midden de
bewoonbare wereld wordt bewoond. Daarin zijn zij beide een verwijding, hoe
verschillend overigens ook, van de lichamelijke mens, die nabij en ver, laag en hoog,
e.a. meet vanuit zichzelf. In mythische culturen is een midden van vestiging de
tegenwoordigstelling van het oermidden, vanwaaruit de kosmogonie haar oorsprong
nam.
Kenmerk van de functionele vestiging is daarentegen een veelheid van milieu's.
Het huis op wielen in het recreatiegebied, de cantine in de fabriek, de lunchroom in
het warenhuis en andere voorbeelden maken het duidelijk, dat elke
aanwezigheidsvorm van de mens tendeert naar het worden van een milieu, elk suo
modo. Wanneer men de op te bouwen wereld beschrijft met de termen: verkeersruimte
en ontmoetingsruimte17), dan is in beginsel het menselijk bestaan ondergebracht in
verkeren en ontmoeten, in voortdurende mobiliteit, die nergens of overal tot rust
komt. Kan de gestalte van de nieuwe leefwereld, het leefgebied nog spreken van één
bevoorrecht leefmilieu tussen vele andere? En zo ja, moet dat dan tot uitdrukking
worden gebracht? Of is dit een onrechtmatig opleggen van een keuze van de
stedebouwer aan de toekomstige bewoners?
De vraag naar wat wonen is, anders gezegd: ons vermogen om aan de functioneel
uiteengelegde wereld in dit opzicht gestalte te geven, vertoont zichzelf in hedendaagse
bouwwerken. In ander verband heb ik gewezen op de uitersten in woningbouw, die
men weliswaar niet in het ‘bedaarde’ Nederland kan opmerken, maar wel elders. Ik
sprak daarbij van ‘permanent logeren of permanent kamperen’18), daarmede doelende
op enerzijds de bungalow, het huis onder de bomen, omgeven door een stukje
‘ongerepte natuur’. Een gebouw waarin het samenwonen van velen onderdak vindt
en zich manifesteert, is in beide gevallen niet te denken. Wanneer menselijk wonen
de gestalte krijgt van bewonen van een functioneel gecomponeerd leefgebied, is de
vraag naar wat wonen is, wat menszijn aan wereldbewonen impliceert, niet te
ontwijken; zij dringt zichzelf op.

17) Verkeersruimte, ontmoetingsruimte en wonen in Bouw jrg. 16 (nov. 1961), pp. 1511 en 1523.
18) ‘Permanent logeren of permanent kamperen’ in Goed Wonen jrg. 14 (1961), pp. 166-167.
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Bij het tot stand brengen van onze wereld werken wetenschap en kunst samen. En
dat is historisch een nieuw fenomeen. De verbinding van ambacht en kunst is vanouds
bekend en de scheiding van nuttige en schone kunsten is een relatief laat verschijnsel.
De verbinding van wetenschap en kunst heeft moeten wachten op het pragmatisch
worden van de wetenschap en deze heeft zich eerder geopenbaard in de
natuurwetenschappelijke techniek en in het op wetenschappelijke basis zoeken van
een bevredigende maatschappelijke organisatie, dan in de menswetenschappen en
hun orientatie op de gestaltegeving van een leefgebied. Maar nu is het zover en
Steigenga rekent tot de taak van de planologie ‘het onderzoeken en planmatig
scheppen van ruimtelijke vormen en structuren19). Daarmede ontmoeten elkaar de
construerende planoloog en de vormgevende architect-stedebouwer. De eerste legt
zijn ‘sociaal-ruimtelijke modellen’ aan de beslissende instantie voor20), de laatste
bespreekt met hen zijn ‘ontwerp’. In de verwetenschappelijking van onze
wereldbouwende samenleving ligt naar mijn mening een belangrijk probleem, dat
zich ook in dit verband aandient. Wetenschappelijk werk is vruchtbaar in
beschrijvingen, in theorieën, die vele verschijnselen in hun samenhang laten zien.
Het is relatief inzover de voortgang van wetenschap juist bestaat in het vervangen
van de bestaande theorie door een betere. Aan toegepaste wetenschap is dat evenzeer
inherent: de jongste wasmachine is de beste. En bij operationele wetenschap geldt
hetzelfde: wie de handelende mens op wetenschappelijke basis bijstaat in zijn
levensvoering, moet zich op de hoogte houden van de ontwikkeling van zijn
wetenschap. De kunst daarentegen stelt een vorm. Vergelijkenderwijze t.a.v. de
wetenschap is zij niet relatief maar absoluut. Het bouwwerk is als het beeldhouwwerk.
Zij staan er en wij zullen het ermee moeten doen - tenzij ook dat demontabel wordt
en tijdens het bewonen of beschouwen naar de nieuwste theorie wordt om gebouwd.
Ik betwijfel of de oplossing van de samenwerking van kunst en wetenschap kan
worden gevonden in de leiding van de een en de dienstbaarheid daaraan van de ander.
Noch de vormgever, die wetenschappelijke ‘gegevens’ ontvangt en verwerkt, noch
de wetenschappelijke onderzoeker, die concrete utopieën construeert en de aanvulling
met de derde dimensie aan de vormgever overlaat, lijken mij te voldoen. Is de
vormgever eo ipso gespeend van sociale bewogenheid of beschikt de
wetenschappelijke onderzoeker eo ipso over voldoende vormgevoel?

19) W. Steigenga, Van sociale analyse naar sociaal-ruimtelijke constructies, oratie Amsterdam
1962, p. 4.
20) Steigenga, l.c. p. 7.
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Ik vermoed dat wij hier aan de grens staan van de functionalisering, van de rationele
arbeidsverdeling, zowel door J.J. Rousseau als door Karl Marx aangewezen als de
wortel van de ontmenselijking van mens en samenleving. Het zijn vermoedelijk niet
de analytische en constructieve kwaliteiten in de een noch de vormgevende vermogens
in de ander, die hier beslissen, maar de selectie van mensen die in staat zijn beide
tot verzoening te brengen, tot synthese. De ev. herkenning en opleiding van dergelijke
mensen is een vraagstuk op zichzelf. Maar het lijkt mij wel duidelijk, dat dit vraagstuk
niet kan worden opgelost door samenwerking van verschillend georiënteerden alléén.
De veelheid van menselijke mogelijkheden kan in een maatschappijvorm als de onze
worden uiteengelegd in vele functies. In elk mens zèlf zal die veelheid echter als
eenheid moeten worden beleefd en ook dat kan in de samenleving, zij het misschien
in weinigen, onmisbaar en vruchtbaar zijn. Hierin zou kunnen blijken in hoeverre
Heidegger gelijk heeft met zijn uitspraak: slechts hij kan bouwen, die kan wonen.
Wie wetenschap en kunst in enen kan dragen, hij kan bouwen!
Deze beschouwingen, die wonen als trefwoord tot uitgangspunt namen en de concrete
gestalte van de wereld als eindpunt, zijn bestemd om de urgentie aan te tonen van
wijsgerige bezinning op wonen. Ik hoop dat zij daaraan hun steentje bijdragen, al
zou het maar zijn door op de fundamentele betekenis te wijzen die aan bouwmeesters
heden toekomt.
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Anglo-katholicisme en anglo-katholieke communiteiten
Drs. J. Heyke C.S.Sp.
HET gelaat, dat de Church of England de continentale bezoeker toont, laat zich maar
moeilijk in een rubriek onder brengen. Afgaande op de Negenendertig Artikelen, nog
steeds de officiële samenvatting van de anglicaanse geloofsleer, moet men wel
besluiten tot het werkelijk reformatorisch en protestants karakter van de engelse
Kerk. De dienstrooster van diverse parochiekerken van de Church of Engeland is
een getrouwe liturgische weerspiegeling van het officieel leerstellig standpunt. In
deze kerken wordt slechts eens per maand een avondmaaldienst gehouden, Holy
Communion. De liturgie is er dus overwegend Woorddienst. Dat de voorganger
hierbij toog en superplie draagt doet niets af aan de reformatorische signatuur van
deze bijeenkomsten. Ook in diverse kerken, waar wekelijks een avondmaalsviering
gehouden wordt, heeft deze dienst toch iets secundairs: de hoofdaandacht van de
Rooster en van het gemeenteleven gaat uit naar de Matins en Evensong, naar de
gebeds-, preek- en leesdienst.
Maar lang niet in alle gevallen is deze identificering zo eenvoudig. Want talrijk
zijn de parochiekerken, waar van een reformatorische instelling niets meer te
bespeuren valt. De ‘katholieke’ indruk, die deze kerken en hun diensten maken,
wordt niet alleen maar gewekt door een reeks randverschijnselen: kaarsen, bloemen,
gewaden of beelden. Men ontmoet namelijk in zeer veel gevallen uitingen, die niet
losgemaakt kunnen worden van een katholiek doctrinair inzicht. Er kan over getwist
worden of de Mariadevotie verenigd kan worden met een reformatorische instelling.
Maar bepaalde symptomen laten voor een dergelijke interpretatie weinig ruimte. Het
moge dan zijn, dat de Reformatoren een werkelijke verering voor Maria hadden1),
maar dat kan toch niet in mindering gebracht worden op het ‘katholieke’ karakter
van de tegelplaquette van Onze Lieve Vrouw van Fatima, welke wij in een anglicaanse
kerk in Oxford aantroffen. Ook bedevaarten naar het anglicaanse ‘Loreto’, het
Mariaheiligdom in Walsingham, Norfolk, waar het huisje van Nazareth is nagebouwd
en bronwater aan de pelgrims wordt gedistribueerd, getuigt eerder voor een katholieke
dan voor een reformatorische mentaliteit.

1) Cfr. het werk van W. Tappolet: Das Marienlob der Reformatoren, Katzmann-Verlag, Tübingen
1962.
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Het beslissend criterium ter onderscheiding van katholieke en protestantse zienswijze
is wel het sacramentalisme. In vele anglicaanse kerken heeft men niet alleen weer
‘gelegenheid gegeven om te biechten’, maar ook de andere sacramenten weer in ere
hersteld. Illustratief is wel het glas-in-loodraam in een neogothieke dorpskerk ten
zuid-oosten van Londen, waar de zeven sacramenten worden voorgesteld met als
onderschrift: ‘This is the way, walk ye in it’. In deze kerken heeft de episodische
Holy Communion plaats gemaakt voor een wekelijkse en zelfs dagelijkse Holy Mass,
en het altaar, zij het dan meestal een zijaltaar, is weer opnieuw een sacramentsaltaar
geworden: een brandende godslamp wijst op de aanwezigheid van het Allerheiligste
in het ciborium-tabernakel. De reservatio of het bewaren van het Allerheiligste getuigt
voor een uitgesproken katholieke instelling. Dan kan het ook niet meer verbazen, als
men in een vrij nieuwe anglicaanse sacramentskapel als randversiering aan de muur
de vertrouwde latijnse hymneregels aantreft: Verbum caro panem verum verbo carnem
efficit fitque Sanguis Christi merum. Et si sensus deficit ad firmandum cor sincerum
sola fides sufficit. Een bijzonder oecumenische aanwending van de formule ‘sola
fides’ overigens!
Hoezeer het ook bekend is dat de katholieke stroming binnen het Anglicanisme in
England haar oorsprong dankt aan de Oxford-movement van Pusey, Newman, Keble
en anderen, minder bekend is dat deze Oxfordbeweging haar penetrerende invloed
mede te danken heeft aan de op haar instigatie gestichte kloostercommuniteiten. Het
aantreffen zelfs van dergelijke communiteiten is, niet alleen voor vele katholieken,
zowel van het continent alsook in Engeland zelf, maar ook voor menig Anglicaan
een volkomen verrassing. Toch is de aanwezigheid van deze gemeenschappen in de
Church of England niet meer weg te denken, en is hun geschiedenis onafscheidelijk
verbonden met die van het anglo-katholicisme. A.M. Allchin2) is zelfs van mening
dat de ware betekenis van de Oxfordbeweging pas goed begrepen kan worden vanuit
en in de negentiende-eeuwse kloostergemeenschappen, welke aanvankelijk alle onder
de bezielende leiding stonden van vooraanstaande figuren uit de beweging. Het was
in de eerste sisterhoods dat de aspiraties van de Tractarians en hun vrienden
existentieel gestalte kregen.
Een van de drijfveren van de Oxfordmovement was ‘the desire to lead a holy life’.
Dit verlangen had ook de evangelische revivals in de

2) A.M. Allchin: The silent rebellion. Anglican communities 1845-1900. London, SCM Press
1958.
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verburgerlijkte Staatskerk bezield. Maar in de Oxfordmovement ging het gepaard
met een diepgaande theologische en historische kennis. Patristische belangstelling
bracht de Tractarians tot herontdekking van de waarde van het monachisme in de
oude Kerk. Het verlangen om in continuïteit te staan met deze oude Kerk alsook met
de vitale Kerk van de Middeleeuwen bracht hen ertoe, in een her-katholisering het
middel te zien om de toenemende secularisering te stuiten. Tot vernieuwing van het
christelijk leven kan geen betere bijdrage geleverd worden dan die van het
geintensifieerd gebed en een in ere hersteld sacramenteel leven.
Het was in de eerste kloostercommuniteiten, dat deze idealen zich onbelemmerd
konden verwezenlijken.
Een eerste stap in de richting van de wedergeboorte van het kloosterwezen in de
engelse Kerk was de herwaardering van het getijdengebed. Met de uiterste
omzichtigheid, clandestien haast, werd in 1841-1843 te Oxford een vertaling
gepubliceerd van een gedeelte van het Romeins brevier. Enkele jaren tevoren had
Newman zijn Tract 75 samengesteld, getiteld: On the Roman Breviary as embodying
the substance of the devotional services of the Church Catholic. De bedoeling van
deze verhandeling was, ‘een wapen te ontwringen aan de hand van de tegenstander
(de Rooms-katholieke Kerk), die ook hier, zoals in zovele gelegenheden, zichzelf
een schat heeft toegeeigend, welke evenzeer aan hen als aan ons toekomt, maar die
ons bij onze poging om deze schat weer terug te werven ervan beschuldigt, te ontlenen,
terwijl we hem alleen maar door onoplettendheid verloren hebben (... accuse us of
borrowing what we have lost through inadvertence)’. Newman wilde zijn pleidooi
en zijn optreden beschouwd zien als een act of re-appropriation, een daad van weerin-bezitneming, ten bate van de Church Catholic - in tegenstelling tot de ‘Roman
Church’3). Deze act of re-appropriation is van fundamentele betekenis geweest voor
het huidige anglicaanse kloosterwezen: het officie behoort - onder een of andere
vorm - tot de ruggegraat van verreweg de meeste religieuze communiteiten van de
engelse Kerk.
Een ander punt, dat de leiders van de Oxfordmovement nog meer ter harte ging,
was de restauratie van het in de Church of England zo geslonken sacramentele leven.
Het kwam weer tot ontwikkeling in de door hen bezielde kloosterstichtingen. In de
eerste sisterhoods vanaf 1845 konden het veelvuldige ontvangen van de Heilige
Communie, de regelmatige Biecht, de zin voor het liturgisch gebed worden uitgewerkt.
De theologen en zielzorgers, die deze nieuwe communiteiten leidden,

3) Zie P. Anson: The Call of the Cloister, 3de edit. London 1958, p. 39.
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hadden zich, behalve door hun studie van de christelijke oudheid en de middeleeuwen,
ook nog laten oriënteren door franse Rooms-katholieke zustercongregaties: die van
Vincentius à Paulo en van Franciscus van Sales. Bij gelegenheid van een contact
met Franse katholieke religieuzen had men J.M. Neale, een van de geestelijke vaders
van de anglicaanse communiteiten verzekerd, dat religieus communiteitsleven zonder
ontwikkeld sacramenteel leven onmogelijk was. Men gaf hem dus weinig hoop, in
de Church of England te zullen slagen in het herstel van het kloosterleven. Maar de
Oxfordleiders waren zelf heilig overtuigd van het levensbelang van de sacramenten.
De communiteiten van gelijkgezinde, naar dieper geestelijk leven verlangende zusters
boden hun een geschikte kerkelijke ruimte tot herstel en ontwikkeling van het
sacramentalisme. J.M. Neale voerde bij de zusters van St. Margaret te East Grinstead
in 1857 het gebruik in, het Allerheiligste te bewaren. Rond de aldus onder het
sacramentele teken aanwezige Christus groepeerde zich als het ware deze biddende
communiteit. Neale was naar alle waarschijnlijkheid de eerste, die aldus in de Church
of England dit gebruik van de reservatio herstelde4). Zo bewezen de ideeën van de
Tractarians hun waarde en levensvatbaarheid allereerst in deze kleine, besloten
groeperingen. T.T. Carter, eveneens raadsman van een der eerste vrouwelijke
communities, gaf als zijn bevinding te kennen, dat zich in deze gemeenschappen een
nieuwe leefwereld (order of life) voor hem opendeed, dat er zich nieuwe ideeën en
nieuwe vraagstukken openbaarden, en dat er een nieuwe standaard van geestelijk
leven voor zijn ogen opgroeide5). Zo waren deze gemeenschappen geestes-laboratoria,
waarin de leefbeginselen en christelijke overtuigingen van de Oxfordleiders werden
getoetst en existentieel vorm kregen.
Noch deze kloosters, noch de katholiserende aspiraties en denkbeelden van de
Oxfordmovement konden zich aanvankelijk verheugen in de sympatie van de toen
nog in alle opzichten protestante kerkgemeenschap. Gewantrouwd leidden zowel
kloosters als denkbeelden een geisoleerd bestaan. Maar dank zij de voorzichtigheid
van de geestelijke raadslieden van de communiteiten, alsook dank zij de betrekkelijke
openheid van kerkelijke gezagsdragers als Samuel Wilberforce, bisschop van Oxford,
konden de gedachten en aspiraties der Tractarians zich binnen de ruimte der Anglicana
ontwikkelen. Deze kloosters waren geestelijke reservaten, die de katholieke impuls
voor de Engelse Kerk

4) A.M. Allchin: Neale's introduction of perpetual reservation... is almost certain lythe first
example of reservation in the Church of England since the Reformation. o.c. p. 113.
5) A.M. Allchin, o.c. p. 52.
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bewaarden, totdat deze impuls via de mannencommuniteiten en hun zielzorgelijke
arbeid kon worden meegedeeld aan de grotere Kerkgemeenschap6).
De eerste stabiele en levensvatbare religieuze gemeenschap voor mannen ontstond
in 1886: de ‘Cowley-Fathers’ van Oxford, officieel geheten de Society of St. John
the Evangelist (S.S.J.E.). Met de twee andere mannencongregaties uit de vorige
eeuw: de Community of the Resurrection (1892) van Mirfield (Yorks), en de Society
of the Sacred Mission (1894) van Kelham (Notts) vormen de Cowley-fathers ook
thans nog de ruggegraat van het anglicaanse kloosterwezen in Engeland. Deze
instituten gaven geleidelijk aan de katholieke denk- en leefwereld een steeds bredere
actieradius binnen de Anglicaanse Kerk. Hun arbeid richt zich, behalve op de
geestelijke verzorging van de talrijke zustercommuniteiten (waaronder betrekkelijk
veel slotzusters) op het geven van missies en retraites, en op de opleiding van
anglicaanse (seculiere) geestelijken.
De argwaan, die de initiatiefnemers tot herstel van het cenobitische leven in de
Church of England ontmoetten, werd niet weinig versterkt door het feit, dat
herhaaldelijk enkelingen of groeperingen vanuit de communiteiten de weg naar Rome
insloegen. De eerste twee communities, die P.F. Anson in zijn chronologische lijst
van kloosterstichtingen geeft, kozen al heel spoedig na hun ontstaan deze weg. Ook
na de eeuwwisseling deeden herhaaldelijk deze bekeringen in ongunstige zin van de
kloostergemeenschappen spreken. Zo moet het voor de overgrote meerderheid van
de Anglicanen wel haast hebben vastgestaan, dat deze weg naar Rome fataal in het
verlengde lag van het naar oudchristelijke traditie herstelde kloosterleven, toen op
13 februari 1913 de Abdis van het anglicaanse benedictinessenklooster van Milford
Haven (Wales) met dertig van haar medezusters ten overstaan van de rooms-

6) De - wij zouden zeggen oecumenische - betekenis van het kloosterwezen werd van meet af
aan ingezien zowel door J.H. Newman als door Dr. E.B. Pusey. Meer dan eens zijn voor het
christelijk leven waardevolle stromingen uitgemond in een Kerksplitsing bij gebrek aan
mogelijkheid tot vorming van kleinere gemeenschappen binnen de Kerk. Beide wijzen op
het Methodisme. ‘Augustine's monasteries were intended as the refuge of Christian piety
and holiness, when the increasing spread of religion made the Church more secular... In
Protestant countries where monastic orders are unknown, men run into separatism...
Methodism has carried off to its own exceptionable discipline many a sincere and zealous
christian, whose heart needed what he found not in the Established Church..’ (J.H. Newman:
The Church of Fathers, 1840, p. 252). ‘The Church of England should be large enough to
contain every soul who would, with devoted heart, labour for her. We mourn now that Wesley
was not led to form an order within the Church, rather than rend those thousands upon
thousands from her. We mourn here the loss of deep devoted fealty, of strong intellectual
energy, of clearsighted faith, of ardent piety, lost to us...’ aldus Pusey op het Church Congress
in Oxford 1862. Geciteerd bij A.M. Allchin, o.c. p. 141.
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katholieke bisschop de geloofsbelijdenis aflegde, en toen daags daarna de Abt van
de Benediktijnen van het eiland Caldey (Wales) aan de anglicaanse bisschop van
Oxford, Dr. Gore, liet weten, dat ook hij en twee en twintig van zijn medebroeders
zich genoodzaakt zagen, zich bij de Rooms-katholieke Kerk aan te sluiten.
Op 8 februari van dat jaar had bisschop Gore aan de Abt van Caldey, Aelred,
schriftelijk de voorwaarden bekend gemaakt, waaronder een eventuele goedkeuring
van de communiteit mogelijk zou zijn. De eucharistische ritus moest exclusief die
van het Book of Common Prayer zijn. De monniken die de hogere wijdingen
ontvangen hadden, moesten het Morgen- en Avondgebed van het Prayerbook bidden,
ongeacht het officie, dat zij in overeenstemming met hun regel in het koorgebed
wensten te volgen. Reminiscenties aan de leer betreffende de Onbevlekte Onvangenis,
de lichamelijke Tenhemelopneming van Maria, en de hiermee corresponderende
feesten, dienden uit brevier en missaal te worden verwijderd. Uitstelling van en zegen
met het Allerheiligste mocht niet meer gepraktiseerd worden7). De officiële instanties
achtten deze punten onverenigbaar met de beginselen van de Anglicaanse Kerk, en
de monniken achtten de eisen van de bisschop onverenigbaar met de door hen
voorgestane leefwijze. Het document betekende breuk.
Het getuigt van moed en beleid, dat de kerkelijke autoriteiten in 1914 niettemin
opnieuw toestemming gaven voor een nieuwe poging tot herstel van de
Benediktijnerorde binnen de anglicaanse gemeenschap: de abdij van Pershore, in
1926 verhuisd naar het landgoed Nashdom, Burnham (Bucks). De bezoeker, die
thans iets van het leven van de Abdij van Nashdom mag meemaken, kan er zich al
gauw rekenschap van geven, dat de voorwaarden van 1913 kennelijk niet meer
geurgeerd worden. Het breviarium monasticum, zoals dat in de rooms-katholieke
Benediktijnerkloosters in gebruik is, wordt er onverkort gevolgd, gereciteerd of
gezongen (gregoriaans). De eucharistie wordt gevierd volgens het romeins missaal,
en op vele plaatsen in het huis staan ‘zijaltaren’ om aan alle priester-monniken de
gelgenheid te geven, dagelijks te celebreren. Caldey was nauwgezet in het volgen
van de Romeinse liturgie en gebruikte daartoe onder andere het Rooms-katholieke
rubriekenboek van Stercky - Le Vavasseur, maar Nashdom is in dit opzicht niet
minder punctueel. Aan de hand van de liturgische praxis van de abdij kan de bezoeker
de jongste liturgische bepalingen van Rome en de nieuwste rubrieken van de
Ritencongregatie bestuderen.

7) P. Anson, o.c. p. 178.
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Op het feest van Sint Joris (patroon van Engeland) was er Lof na de gezongen Vespers.
Vóór de uitstelling werden de op het altaar tentoongestelde relikwieën bedekt. Na
de zegen met de monstrans werden de bekende aanroepingen gebeden: ‘Gezegend
zij God’, enz., waarbij ook de nieuwste invocations van de Ritencongregatie niet
ontbraken: die van het Kostbaar Bloed, van de Onbevlekte Ontvangenis en van
Maria's Tenhemelopneming. Berustten de voorwaarden, in 1913 aan Caldey gesteld,
op een vergissing? Of hebben zich de inzichten van de kerkelijke overheid gewijzigd?
De enkele communiteiten, die ik mocht bezoeken: Cowley (Fathers of St. John
the Evangelist), Nashdom (Benediktijnen), Plaistow (Franciscanen), Burnham (Zusters
van het Kostbaar Bloed), maken een bijzonder serieuze, zelfs wat strenge indruk.
Een verwijzing naar engels conservatisme als verklaringsgrond is in dit geval
onvoldoende. Een andere overweging dient zich als interpretatie aan. In de Church
of England bestaat geen verplicht celibaat voor de geestelijken. Met het priesterlijk
en zielzorgelijk ambt zijn daar geen monastieke elementen verweven, zodat men
voor het eerste kan kiezen zonder zich geroepen te achten tot het laatste. In feite is
de meerderheid van de anglicaanse geestelijkheid gehuwd. Zij, die behalve het
priesterschap óók nog de religieuze levensstaat (gemeenschappelijke leven, met als
componenten gemeenschap van goederen en celibaat) kiezen, beogen ook werkelijk
dit monastieke complement om deszelfs wille. Hoewel ook in de mannelijke
kloostergemeenschappen van de Church of England het klerikale element in feite de
overhand heeft, krijgt het cenobitische aspekt er werkelijk de volle aandacht. In de
traditie van de Rooms-katholieke Kerk hebben de beide levensstaten (priesterschap
en kloosterleven) sterk op elkaar ingewerkt. Er heeft een soort osmose plaats gehad,
waarbij het celibaat een nu eenmaal met het priesterschap verbonden verplichting is
geworden, en het kloosterleven, althans voor mannen, een sterk klerikale signatuur
is gaan dragen8). Deze ontwikkeling in de Katholieke Kerk sluit de mogelijkheid tot
een zekere nivellering tussen kloosterleven en (seculier) priesterleven in, waarbij de
kans bestaat, dat iemand zich bij een kloostergemeenschap aansluit met het oog op
het gespecialiseerde priesterlijke werkterrein, dat aan deze communiteit is
toevertrouwd. Het alternatief: seculier priester of leven in gemeenschap volgens de
evangelische raden, kan dan soms verglijden naar het andere alternatief: als priester
werken in deze of gene werkkring. En dan zou het cenobitische ideaal, hetzij in een
indi-

8) Het is bekend dat Benediktus en Franciscus beide primair eigenlijk een lekengemeenschap
beoogden.

Streven. Jaargang 17

842
vidueel geval, hetzij in groepsverband, enigermate gecompromitteerd kunnen worden;
er kunnen verschuivingen en spanningsverhoudingen gaan optreden, en het leven
kan een zekere in-autenticiteit gaan vertonen. Het spreekt vanzelf, dat deze
overweging alleen de mannelijke gemeenschappen geldt. Bij de Cowley Fathers
vertelde men mij, dat de meesten intraden na een aantal jaren ministerie in Engeland
of elders. Het religeuze leven, voorzover zich dat in een bezoek van anderhalve dag
laat peilen, roept er reminiscenties op aan het leven in een abdij: strenge stilte,
koorgebed, de patriarchale plaats, die aan de Overste wordt toegekend, de complete
kruinschering. Ook in gesprekken met enkele oudere paters werd deze indruk
bevestigd: deze mensen, voor wie ik geen beter predikaat weet dan ‘vergeestelijkt’,
beschouwen het ‘innerlijk leven’ in communiteitsverband als hun eerste roeping.
Hun apostolaat beperkt zich hoofdzakelijk tot het incidenteel geven van retraites en
missies, en de priesterlijke bediening in de vele anglicaanse zusterkloosters. Juist
omdat het zo geprononceerde onderscheid tussen direct-priesterlijke zielzorg en
kloosterleven in de Engelse Kerk aan dit laatste zo'n goede kansen biedt geheel
zichzelf te zijn, is het jammer, dat - voor zover zich dat laat overzien - het anglicaanse
kloosterwezen toch niet die veelvormigheid te zien geeft die het op het continent
heeft aangenomen. Ontbrak het de initiatiefnemers aan vindingrijkheid en
verbeeldingskracht? De kans om opnieuw te beginnen en de ‘oude wijn in nieuwe
zakken te doen’, zoals b.v. in de reformatorische wereld de communiteit van Taizé
heeft gedaan, was toch ook aan de Engelse Kerk geschonken. De katholiek die
ontdekkingen hoopt te doen van in eigen Kerk nog onontgonnen vormen van
evangelisch gemeenschapsleven, wordt in déze verwachting althans teleurgesteld.
Noch in het encyclopedisch werk van P. Anson, noch in gesprekken met mensen van
anglicaanse communiteiten wordt een geheel nieuwe en originele toegangsweg tot
de oude evangelische raden geopend. De katholiek vindt er dankbaar, wat hij reeds
kende, zij het dan soms strikter, punctueler, consequenter.
Binnen de Church of England is er weliswaar nog de Lee Abbey Community
(Devon), welk een fris en vitaal voorbeeld te zien geeft van evangelisch
gemeenschapsleven naar meer reformatorische geest, zonder definitieve verbintenissen
of geloften voor het leven. Lee Abbey kan wellicht het best gekarakteriseerd worden
als een instelling, welke het midden houdt tussen een retraitehuis en een
vakantieverblijf. De community is van deze onderneming de min of meer stabiele
kern van ongeveer zestig mannen en vrouwen, waarvan meerderen gehuwd. Deze
kern heeft de zorg op zich genomen voor het uitgebreide program-
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ma van Lee Abbey: dagelijks godsdienstoefeningen, wekelijkse eucharistieviering,
conferenties, de materiële verzorging van de ongeveer 4000 gasten per jaar, House
Parties, wijdingsretraites, discussiegroepen, etc. Uitdrukkelijk onderscheidt deze
Community zich van de kloostergemeenschappen - waarvoor zij overigens veel
waardering heeft9).
Tenslotte moet aan dit alles toegevoegd worden, dat buiten de vaargeul van de
publiciteit beslist nieuwe vormen geexperimenteerd worden, geboren uit concrete
noden, waarvoor je, bij toevallige ontdekking, als ‘geinstalleerd’ kloosterling alleen
maar stil kunt worden. De Nederlandse theologiestudente, lid van de Church of
England, die in plaats van als zendelinge naar Egypte te gaan nu samen met drie
andere jongen mensen uit evangelische overwegingen het leven deelt met een
twintigtal psychisch gestoorden, is er een voorbeeld van. Tegenover deze eenzame,
ook door de christelijke gemeenschap afgeweerde mensen, wil zij met haar
medehelp(st)ers de alomvattendheid en grenzeloosheid van de christelijke liefde
waar maken, door hun de befriending te schenken waaraan zij zo'n behoefte hebben.
Bij een ontmoeting met een dergelijke gemeenschap laat je het verlenen van predikaten
- tenzij dat van ‘evangelisch’ - graag achterwege.
De verhouding tussen anglo-katholieken en katholieken in Engeland blijkt bij eerste
kennismaking geheel eigensoortig te zijn. In een land, waarin door de reformatie
gescheiden kerkgemeenschappen de laatste honderd jaar in zoveel opzichten zo sterk
naar elkaar schijnen toe gegroeid te zijn, zou men een hartelijk interkerkelijk
oecumenisch verkeer verwachten. De werkelijkheid blijkt evenwel gecompliceerder.
Illustrerend is misschien het volgende feit. In een anglo-katholieke kerk trof ik een
tabel met een historisch overzicht van de Church of England. De tabel begon met de
Verrijzenis van Christus en liep via Paus Gregorius en Augustinus van Canterbury
over Thomas Becket en de Middeleeuwen naar de huidige tijd. Bij het jaartal 1850
wordt vermeld, dat Rome ‘rivale’ bisschoppen aanstelde. In verschillende gesprekken
werd mij de zienswijze, waarvan deze tabel getuigt, bevestigd. De anglo-katholieken
leggen sterk de nadruk op de ongebroken continuïteit van de huidige Engelse Kerk
met de vóór-reformatorische. Zij beklagen zich erover, dat de rooms-katholieken
telkens weer de reformatie als een breuk met het verleden naar voren schuiven en
iedere aanspraak van de anglo-katholieken op vóór-reformatorische tradities aanvallen.

9) Zie J. Winslow: The Lee Abbey Story, 2de ed., London, Lutterworth Press, 1962, p. 19.
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De rooms-katholieken eisen de Middeleeuwen voor zich op en weigeren de rechten
van de Church of England op deze rijke voorgeschiedenis te erkennen. De instelling
van een rooms-katholieke hierarchie in 1850 naast de bestaande moet deze anglicaanse
katholieken even onwettig en onbegrijpelijk voorkomen als ons pastoorsbenoemingen
door de bisschop van Paderborn in het diocees Breda. Het is ongetwijfeld mede deze
behoefte, de continuïteit met de voor-reformatorische Kerk te beklemtonen, dat in
anglo-katholieke kring, met name ook bij de religieuzen, geprobeerd wordt, de invloed
van de Reformatie zoveel mogelijk te reduceren en de gestalte van de onverdeelde
Kerk in Engeland (zoals deze voor de Reformatie was) zo zorgvuldig mogelijk te
restaureren. Hiermee is dan nog geenszins de aanwezigheid van de Fatima-afbeelding
of de aanroeping van Maria-ten-hemel-opgenomen verklaard. Wél - en het is jammer
dat wij dat moeten zeggen - de wrevel en het misnoegen, die juist anglo-katholieken
en anglicaanse kloosters bij sommige rooms-katholieken oproepen. Deze laatste zien
in de katholieke groep van de Church of England niet zozeer lot- en bond genoten
in Christus als wel mensen, die zich wederrechterlijk hen niet toekomende tradities
toeeigenen. In plaats van blijdschap over het vele dat hen in toenemende mate met
hun gescheiden medechristenen verbindt, schijnen sommige katholieken, waaronder
ook priesters, zich slechts te kunnen ergeren aan wat zij openlijk beschouwen als
onrechtmatige annexatie. Mondelinge reacties op de televisie-uitzending van de
liturgische huwelijksplechtigheid van Prinses Alexandra in Westminster Abbey
manifesteerden op pijnlijke wijze deze allerminst oecumenische mentaliteit. Sinds
de tijd van Newman is er in dit opzicht bij deze groep katholieken nog niet veel
veranderd. Indertijd werd zijn ijveren voor de herwaardering van het officiegebed
door katholieken bestempeld als onwettig plagiaat: they accuse us of borrowing. De
Benediktijner gemeenschap van Caldey, die in 1913 door de katholieke pers zo
triomfantelijk de Kerk van Rome werd binnengehaald, moest van diezelfde pers
horen (tien jaar van tevoren), dat heel hun pogen de Benediktijnerorde in de
anglicaanse Kerkgemeenschap te introduceren, niets anders was dan een smakeloze
maskerade, nothing more than a somewhat unpleasant species of masquerade (P.
Anson, p. 168). Het is dit soort, naar huidige continentale begrippen kleinhartige
opmerkingen, dat men nu nog kan beluisteren. Of het nu om liturgische gebruiken
als gewaden of kaarsen gaat, of om voor het religieuze leven zo vitale factoren als
het anglicaans kloosterwezen, deze katholieken voelen zich blijkbaar persoonlijk
tekort gedaan. Het maakt een vreemde indruk, als je aan enkele katholieke geestelijken
vertelt, dat je de vol-
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gende dag een anglicaanse communiteit gaat opzoeken en er valt dan een stilte alsof
er iets onwelvoeglijks gezegd werd.
Intussen zijn er tekenen die op een klimaatsverandering wijzen, waardoor ook
deze achtergebleven katholieken vroeg of laat zullen bereikt worden. Naar in enkele
anglicaanse communiteiten werd meegedeeld, hebben dit jaar de eerste contacten
plaats gehad tussen naburige of verwante kloostergemeenschappen van beide
kerkelijke denominaties. Er bleek onder de anglo-katholieken veel waardering te zijn
voor de rooms-katholieke bisschop van Liverpool.
Overigens moeten wij bij onze beoordeling van de engelse situatie wel bedenken
- en beide partijen in Engeland wezen hierop - dat de historische achtergronden daar
anders liggen dan in de meeste landen van ‘Europa’. Als factoren werden genoemd
de verhouding Ierland-England en het feit, dat veel katholieke geestelijken van ierse
afkomst zijn; verder het verschil in intellectuele en culturele vorming tussen beide
clergé's. Intussen is het bestaan van evangelisch communiteitsleven binnen de Church
of England een factor van niet te onderschatten oecumenische betekenis alleen al
hierom, omdat het gemeenschappen zijn, waarin het gebed om de eenheid der
christenen een heel bijzondere plaats inneemt. Dit is steeds veelbelovend - en zeker
waar relatief genomen de echte gebedsgemeenschappen (enclosed communities) in
de Anglicaanse Kerk talrijk zijn. In de voorbeden of ‘intercessions’, die zowel bij
de Cowley Fathers als bij de anglicaanse Franciscanen in het officie zijn voorzien,
wordt dagelijks voor de eenheid gebeden; en nader gespecificeerd: voor Paus (Paulus),
voor het concilie. In Nashdom wordt permanent via een intentie-tableau gebed
aanbevolen voor het oecumenisch streven, in het bijzonder echter voor de hereniging
met Rome. Ook in de door deze religieuzen verzorgde tijdschriften wordt grote
aandacht besteed aan betrekkingen met gescheiden mede-christenen. Er wordt
bijvoorbeeld op gewezen, dat het niet voldoende is te wachten tot er vanzelf
vriendschap groeit met andersdenkende christenen: men moet veeleer proberen,
vrienden te máken. De weg van het naar elkaar toe groeien - noodzakelijke fase voor
de hereniging - loopt via de ‘human relations’.
De impressies, hierboven weergegeven, betreffen alle slechts een gedeelte van de
Ecclesia Anglicana. De Church of England is in feite een heterogene wereld binnen
één kerkverband, waarvan de officiële belijdenisgeschriften reformatorisch zijn. De
protestantse signatuur van deze Kerk is in werkelijkheid dan ook geenszins
achterhaald. Het is zelfs aannemelijk, dat de boven geschetste katholieke tendenzen
en
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uitingen niet gedekt kunnen worden door enig kerkelijk gezag, terwijl protestantse
bewegingen en levensuitingen binnen de Church of England volkomen gelegitimeerd
kunnen worden. Men kan de 39 Artikelen breed interpreteren, en zeggen, dat ze geen
belijdenisgeschriften genoemd kunnen worden; dat ze samengenomen moeten worden
met het Prayerbook en het Ordinal; dat in 1865 een minder dwingend
ondertekeningsformulier is aanvaard; dat trouwens alleen geestelijken zich door
ondertekening in een of andere vorm binden aan deze Artikelen; of zelfs zeggen, dat
ze tijdgebonden zijn. In feite is en blijft de situatie van het anglo-katholicisme binnen
het engelse kerkverband precair. En de oecumenische bedrijvigheid van de officiële
Anglicaanse Kerk kan dit katholicisme, zeker in zijn gepousseerde vorm, nog voor
moeilijke dilemma's stellen. Men probeert in anglo-katholieke kring de
toenaderingsactiviteiten van de eigen Kerk tot de niet-episcopale en duidelijke
reformatorische Methodistische gemeenschap zo royaal mogelijk tegemoet te treden.
In mei namelijk werden de plannen tot hereniging (in meerdere fasen) met de
Methodistische Kerk in Engeland besproken op de Convocations van Canterbury en
York, in juli door de leiders van de Methodisten. Optimisten voorzien de mogelijkheid
tot intercommunie in 1965; een volledige samensmelting zou dan na tien, twintig of
wellicht dertig jaar volgen. Men kan grote verwachtingen hebben van de wederzijdse
bereidheid tot de noodzakelijke concessies. Maar dat het een deel van de Anglikaanse
Kerk voor grote gewetensvragen zal stellen ligt voor de hand. Zal de positie van het
anglo-katholicisme onhoudbaar blijken? Zal er binnen de Anglicana nog voldoende
plaats blijven voor dit katholiek getuigenis? Er was en er is veel mogelijk in deze
veelomvattende Kerkgemeenschap.
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Van symboliek tot zelfbewustzijn
Jan Wolkers: Een Roos van Vlees1)
Paul Koch S.J.
BIJ de opening van de tentoonstelling van Jan Wolkers' beeldhouwwerken en
schilderijen te Eindhoven op 4 oktober j.l. werden de toeschouwers niet lang in twijfel
gelaten over wat zij te zien zouden krijgen. Een geraamte, dat zijn stem aan een
geluidsband ontleende, wees hen erop dat critici die vergankelijkheid en verrotting
als hoofdelementen van Wolkers' literaire werk beschouwden, geen ontstellend
originele ontdekking deden. Het moest ook hen teleurstellen die zouden menen dat
zijn wereld hier wat vrolijker gekleurd zou zijn. ‘Dood, hel, verrotting en sex dus in
het literaire werk’, maar ook in zijn beeldhouwwerken en schilderijen. ‘Is het de
stand der sterren bij mijn geboorte geweest of de slechte invloed van de behandelende
geneesheer van mijn moeder toen zij mij onder het gebeente van haar borstkas droeg,
dat ik niet anders kan getuigen?’2). Het blijft voor hem een vraag. Wat geen vraag
meer voor hem is, is de reden waarom hij schrijft: de reflexie op zijn ervaringen
moeten hem voeren tot groter zelfbewustzijn en hem informatie verschaffen omtrent
zijn eigen menszijn. Dat bleek onmiskenbaar uit een interview dat hem voor de radio
werd afgenomen op 18 januari j.l.
De mate dus waarin zijn poging tot zingeving erin zal slagen de duisternis van het
gebeurde te doorlichten, kan voor de lezer een bescheiden inwendig criterium zijn
tot het waarderen van Wolkers' literaire prestatie.
Wolkers' uitgangspunt karakteriseert zijn werk als autobiografisch en rangschikt zijn
boeken onder de openhartigheidsliteratuur. Het gefantaseerde element staat volkomen
ten dienste van de te beschrijven realiteit. ‘Aan fantasie heb je geen pest. De
gekkenhuizen zitten er vol mee. Werkelijke verbeeldingskracht is wat anders, die
stelt je in staat om met je verhaalelementen te werken, om je fantasie te beheersen
en te reguleren’3). Dit heeft tot gevolg dat de gebruikte beelden niet op

1) Jan Wolkers, Een Roos van Vlees, Meulenhoff Amsterdam 1963, 194 pp. De cijfers tussen
haakjes corresponderen met de bladzijden uit dit boek.
2) Jan Wolkers, Wat Kunst is. Deze openingsspeech werd afgedrukt in Raam, november 1963,
pp. 164-165.
3) Uit een interview van Henk Suèr met Jan Wolkers, De Tijd - Maasbode, zaterdag 29 juni
1963.
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de eerste plaats gekozen zijn, maar gegeven, in dit geval door de jeugd van Jan
Wolkers: ‘Die jongen uit dat strenge calvinistische gezin ben ik’4). Onvermijdelijk
werd daardoor datgene wat zich in het eerste geval als dichterlijke overdrijving zou
hebben voorgedaan, nu eenzijdigheid. De sfeer die van het werk van Wolkers uitgaat,
getuigt van de man die, door het leven geschonden, zich daaruit terugtrekt en elke
poging van zijn omgeving om hem weer in zich op te nemen, saboteert als gold het
een bedreiging. Deze houding is ten top gedreven in De Verschrikkelijke Sneeuwman5),
wanneer Herman zich voor zijn eigen huisgenoten maskert en blind houdt, om hen
op hun vermeende huichelachtigheid te kunnen betrappen. Hij slaagt daar ook in en
uit rancune brengt hij het verlovingsfeest van zijn zus tot een abrupt einde. Dit
grondmotief keert telkens terug en het belang van het onderkennen van de repeterende
beelden moge hieruit blijken: wie in de verhalenbundels speelsgewijs heeft
kennisgemaakt met de jeugd, de denkwereld, het levensmilieu en de ouders van de
hoofdpersoon, kan zich gemakkelijker inleven in de mentaliteit en de sfeer die spreken
uit de beide romans welke tot nu toe verschenen. In dit licht verschijnt de centrale
problematiek rond christendom, dood en menselijke verhoudingen.
De beide laatste thema's zullen nog uitvoeriger aan bod komen; voor wat het eerste
betreft, het volgende. Vanuit de benauwenis voor de wrekende, alziende God van
zijn vader schiep Wolkers zijn beide toneelstukken: De Babel, waarin hij de voor
mensen ongrijpbare, Wegens Sterfgeval Gesloten, waarin hij de ook voor engelen
onbegrijpelijke God schildert6). Een God die zich, getuige de beide romans, vermoeden
laat achter het mysterie van de dood en die zich aan de mensen die tot hem roepen,
voordoet als een zoemende telefoon (131, 132, 189). Met het menselijke weten echter,
waarvoor de vaderfiguur model moet staan, heeft het geloof in Hem niets van doen.
‘Ik wilde de geloofsbarrière doorbreken’ (168), schrijft Wolkers in Een Roos van
Vlees.
Een Roos van Vlees laat ons kennismaken met een zekere Daniël, 35 jaar oud, op
het moment waarop deze wakker wordt: de ochtend van een sombere winterdag, één
tussen ontelbare andere, eendere, koude dagen. Het verhaal speelt zich binnen 24
uur af.

4) Tijd - Maasbode, 29 juni 1963.
5) Uit de eerste verhalenbundel: Serpentina's Pettycoat, Meulenhoff, Amsterdam, 1963. De
tweede bundel, Gesponnen Suiker, verscheen in hetzelfde jaar bij dezelfde uitgever.
6) De Babel werd in 1961 geschreven in opdracht van de stad Amsterdam en verscheen in 1963
bij De Bezige Bij.
Wegens Sterfgeval Gesloten, Meulenhoff Amsterdam, 1963.
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De man woont alleen, is astmatisch; zeven jaar is hij gescheiden; een kat is de enige
die hem gezelschap houdt.
Langzaam wordt de lezer, via de monologen van Daniël, binnengeleid in de tragedie
die de oorzaak van zijn eenzaamheid en zijn ziekte werd. Vijftien jaar geleden, in
de winter van 1947, was hij door zijn vader het huis uitgetrapt. Tevergeefs had zijn
moeder getracht bemiddelend op te treden. De breuk bleek definitief; maar de wijze
waarop die tot stand kwam zou bepalend worden voor het perspectief waarin hij zijn
ouders ging zien. Wij zullen hier nog kort op terugkomen. Wanneer Daniël later op
de dag van hen bezoek krijgt, blijkt dit meesterlijk uit de beschrijving en het is tegelijk
openbarend voor de innerlijke spanning in hun huwelijk en in het leven van Daniël
zelf.
Een vriend neemt hem op en brengt hem bij Sonja. ‘Als Gerard geen medelijden
met mij had gehad was dat kind niet geboren, dan had het ook nooit dood kunnen
gaan. Medelijden is een slechte raadgever, zei vader vroeger altijd...’ (9). De gegevens
waarvan de roman zich zal gaan bedienen, liggen op tafel: liefde, lijden en medelijden.
De rampzalige dood van hun dochtertje, ‘.... een gaaf mooi meisje met blond haar...’
(175) dat op tweejarige leeftijd in kokend heet water verbrandt, wordt een
voortdurende bron voor smart en zelfverwijt en maakt Sonja en hem tot vreemden
voor elkaar. Bij de geboorte van de jongste, Basje, blijkt dit duidelijker dan ooit (80).
Toen Daniël Sonja leerde kennen moet ze drie maanden in verwachting zijn
geweest. Dit eerste kind wordt nergens met name genoemd. Wel wordt er naar
verwezen en het moet hem herinnerd hebben aan een geluk dat Sonja gekend heeft,
maar dat hijzelf haar nooit heeft kunnen geven. Hij heeft een foto van haar waarop
ze er gelukkig en zorgeloos uitziet. ‘Naast haar staat een jongen met een donker
brutaal gezicht. Zijn hand ligt als een lach om haar schouder. Wat was ik jaloers op
die jongen. Zo had ik haar niet gekend, zo gelukkig. Zo heb ik haar nooit kunnen
laten kijken’ (91). Het eerste kind dat hij haar schonk en waar ze hartstochtelijk veel
van hield, moest tijdens een ruzie omkomen!
De verhouding was echter al langer gespannen. Vlak na de geboorte van het meisje
was Daniël weggelopen en had een tijdlang rondgezworven in Parijs; de moed ontbrak
hem om zich bij het vreemdelingenlegioen aan te sluiten. Prachtig zijn de brieven
welke Sonja hem schrijft als hij dagenlang apatisch op zijn bed ligt in een obscuur
hotelkamertje. Nauwelijks is hij terug of hun dochtertje verongelukt. En hiermee is
de cirkel van het tekort volkomen. Een jaar of twee na de geboorte van Bas je verhuist
Sonja met de kinderen.
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In deze overpeinzingen volgen wij Daniël wanneer hij zijn ochtendwandeling maakt
naar het graf van het meisje en als het ware met zijn ogen bezien we alles wat op
hem afkomt. Alles om hem heen is beslagen met het vraagteken naar de dood. Van
elk gebeuren blijft in hem alleen de doodsherinnering hangen. Een waterhoentje dat
hij van de bevriezingsdood wil redden, sterft; een caféhouder vertelt hem over de
gevoelens die hem bij de dood van zijn ouders bezielden - ‘.... dat hebben we weer
gehad....’ (25). Een oude vrouw die hij helpt, praat over haar gestorven man en zoon;
een slager legt uit dat het verrotten van vlees in de beenderen begint. Als Daniël
tenslotte thuiskomt gaat de telefoon. Ans, een verpleegster, die met hem naar de
schouwburg zou gaan die avond, laat weten dat zij niet kan komen. Een van haar
patiënten ligt op sterven. Wat die man mankeert? Kanker natuurlijk! Emmy zal ze
in haar plaats sturen om met hem mee te gaan.
Het is er de schrijver niet op de eerste plaats meer om te doen zijn lezers een of
meer centrale personen voor te stellen, van wie de eigenschappen en karaktertrekken
aan het licht gebracht en gedemonstreerd dienen te worden aan de hand van een
psychologisch overdacht gebeuren. Eerder wordt de lezer overstelpt door een
hoeveelheid gegevens, constateringen, omschrijvingen en slechts langzaam wordt
het zinduidende verhaal opgebouwd, in de roman, maar ook in de lezende mens die
combinerend, selecterend en verwerkend dit alles opneemt en in zijn eigen leven
integreert. Meer dan ooit is het dus de taak van de lezer, stelling te nemen in de
dialoog van de schrijver met zichzelf. Ook de auteur, als zijn eerste eigen lezer, stelde
dit zichzelf immers tot opgave.
Het is jammer dat in het bestek van een artikel een van de sterkste kanten van het
boek, die tegelijk literair beeldend als ook vooral inhoudelijk verhelderend werkt,
niet tot zijn recht kan komen, namelijk het overlopende beeldrijm: het spel van droom
en gedachte, gebeurtenissen, tekens en woorden, die elkaar oproepen, aanvullen, en
verrijken.
De droom als verzinnebeelding van de daarvóór uitgesproken gedachte is
gemakkelijk herkenbaar en zal de lezer direct opvallen. Mooier, maar minder in het
oog lopend is het opkomen van gedachten, herinneringen aan de hand van beelden.
De vastgevroren vogel die geen geluid meer maken kan, herinnert Daniël aan zijn
dochtertje; is in zekere zin zijn dochtertje. En met hetzelfde beeld zal hij straks ook
Emmy typeren, wanneer zij hem haar trieste levensgeschiedenis heeft verteld. De
vergelijking bepaalt tevens zijn doen en laten en is dus
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weer méér dan alleen maar een beeld: ‘Ze is zo mager als de waterhoen van
vanmorgen, denkt Daniël. Ze zit vastgevroren in haar verleden. Ze kan er zelf niet
uit loskomen. Als iemand haar uit de narigheid haalt sterft ze’ (154). Zonder overgang
ook gaat de beschrijving van de dood van de vogel over in het relaas van de scheiding.
Sprekend over de ochtendwandeling van Daniël constateerden we een voortdurend
verschijnen van het doodsthema onder talrijke gedaanten. Het is echter verrijkend
om nog eens op onze schreden terug te keren en de context te bezien. Dan zal namelijk
blijken dat het gegeven, vol van symboliek, minder eenzijdig somber is dan
aanvankelijk scheen. Dood, ziekte en dieren zijn een voortdurend terugkerend thema
in Wolkers' verhalen en romans en zij staan in nauw verband met elkaar. De dieren
in hun kwetsbare, woordeloze overgave schijnen prototypen van het leven te zijn,
evenals van de liefde, van de ander, en het beeld van de aan het lot uitgeleverde mens.
In Kort Amerikaans vertelt Erik zijn meisje over de schedels en gedroogde padden
en andere dieren die hij verzamelde: een eigenaardige hobby, een raadsel voor zijn
ouders. ‘Zij hebben nooit begrepen dat ik mij met al die afschuwelijke dingen
omringde omdat ik besefte dat die bij mij hoorden omdat ze ook door het leven
verminkt en gekwetst waren’6). Het waren misschien ook deze onbewuste gevoelens
van verwantschap, die Daniël ertoe brachten zich over het waterhoentje te ontfermen.
Hij had zojuist het ondergesneeuwde graf van zijn dochtertje bezocht, zag weer hoe
Sonja haar uit de wastafel met heet water tilde en in een teil met koud water in de
douche zette.... Hij stopt de vogel onder zijn trui, maar na korte tijd is het beest dood.
Hier, zoals zo dikwijls trouwens, wordt de dreiging van zinloze pijn of dood verzacht
door menselijke bezorgdheid voor het leven, zelfs voor het leven van een dier, voor
zover ook daarin ‘la condition humaine’, de noodzaak tot de fatale overgave aan de
wereld, zich uitspreekt. Een psychische realiteit is zich namelijk aan het voltrekken
welke in alle richtingen naar paralellen speurt en de fijnste nuances uit de meest
verscheiden gebeurtenissen weet te benutten om met de stroom van herkenning de
actie in een bepaalde richting voort te stuwen.
De caféhouder die zo onbewogen over de dood van zijn ouders vertelde, blijkt
heel wat minder hard te zijn als het zijn eigen kinderen betreft. Ook Daniël herkent
in zichzelf de bezorgdheid die hem aan zijn kinderen bindt. De gedachte dat er wel
bijna iets moet gebeuren in

6) Kort Amerikaans, Meulenhoff Amsterdam 19633, p. 177.
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een noodlot waartegen hij ze niet kan beschermen, doet bij hem het angstzweet
uitbreken. Tijdens zijn ellendigste ogenblikken probeert hij aan Basje te denken; in
twee aangrijpende dromen kristalliseert zich zijn bekommernis om de jongen.
Wat is de verborgen zin van dit alles; voert de absurditeit haar slachtoffers naar de
horizon of naar de rand van de afgrond.
Nadat Daniël in een opwelling van verdriet over het verlies van zijn dochtertje het
medelijden van Gerard verwenste waardoor deze hem in contact had gebracht met
Sonja, overvalt hem toch weer de aarzeling. Het meisje had dan niet dood kunnen
gaan, inderdaad. ‘Maar dan waren die jongens van me er ook niet geweest. Misschien
is het toch de moeite waard om te leven, ook al duurt het maar twee jaar. Kon ik dat
maar geloven. Kon ik het maar’ (9).
Voor de oude vrouw die over haar gestorven man en zoon praat, zijn juist deze
doden het enige lichtpunt in haar donkere bestaan. Bij haar dochter heeft ze geen
leven; de andere kinderen zijn allemaal vertrokken, ‘ze komen nog wel eens aan.
Maar het is net of ik alleen die ene jongen nog maar heb’ (33).
De stervende man echter, de patiënt waar Ans bij moet waken, zwaait zijn vuist
naar omhoog en schreeuwt: moord. ‘Moord, roept die man, denkt hij. Moord, ja zo
is het. Die oude man heeft het bij het rechte eind’ (38). Daniël informeert verder:
‘Gelooft die man in God?’, vraagt hij Ans door de telefoon. Onwillekeurig moet men
hier denken aan dat ene zinnetje in Kort Amerikaans: ‘Zonder God kun je niet sterven,
dat is onanie’. Het antwoord van haar: ‘Jij altijd met je God!’
Langzaam voeren de overpeinzingen over de dood Daniël van zichzelf weg. Hij lijdt
aan astma-aanvallen, telkens als hij aan zijn kinderen denkt, aan Sonja, aan vroeger.
Misschien hoort ook dit tot het beeldrijm, tot de symboliek. Ademtekort heeft hij,
zolang hij aan zijn eigen verdriet denkt; luistert hij naar anderen, dan verdwijnt dit.
‘Als ik ophoud met vertellen begin je weer te hijgen, zegt Emmy’ (165). Voorzichtig,
maar serieus en intensief, wordt naar de voorwaarden voor contact en waarachtige
liefde gezocht.
Emmy heeft hem haar levensgeschiedenis verteld en hij heeft er zijn eigen vraag
in teruggevonden. Maar dat is nog niet voldoende: hij kán haar zijn eigen
werkelijkheid niet vertellen; niemand vertelt hij van zichzelf - zelfs niet op basis van
gemeenschappelijk leed.
Zijn liefde en medelijden dan een belemmering voor elkaar? In ieder
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geval niet altijd. De oude vrouw, die met haar belachelijke muts eerst Daniëls wrevel
heeft opgewekt, helpt hij als hij bemerkt dat ze gevallen is en zielig en hulpeloos op
de grond ligt, en in haar dankbare openhartigheid wordt zij hem zelfs sympathiek.
Van Basje houdt hij geweldig, en hij blijft van hem houden, ook als hij droomt dat
hij hem in een vernederde staat, ‘... teer en wit... zijn brilletje kapot getrapt...’ (182),
moet ophangen. Als hij zijn ouders heeft uitgelaten en hen, bij elkander steun zoekend,
voorzichtig langs het raam over het trottoir ziet schuifelen, overvalt hem de liefde
voor zijn vader wanneer hij zich plotseling realiseert dat die eigenlijk nooit echt
helemaal gelukkig is geweest, met zijn angst voor God en hel en dat eeuwige
gepreek....
Toch lijkt het wel of medelijden hem alleen tot liefde kan bewegen zolang de ander
maar op afstand blijft, en we zouden dan hier de reden moeten zoeken van zijn
geslotenheid tegenover anderen waar het zijn eigen innerlijk betreft; de reden ook
voor zijn verwijdering van anderen.
Wanneer hij er niet meer aan ontkomen kan Emmy een verklaring te geven voor
de dood van zijn dochtertje, verhult hij de ware toedracht en hij verzint een
afschuwelijk verhaal, dat haar de lust zou moeten ontnemen nog langer met hem mee
te voelen. Van de andere kant wekken Emmy's povere figuur, haar eenzaamheid en
haar ongelukkige jeugd zijn medelijden op. Toch kan hij haar niet troosten. Hetzelfde
als met Sonja. ‘Als ze een beest was zou ik haar kunnen troosten, denkt hij. Ik zou
haar in mijn armen nemen en haar strelen en met mijn vlakke hand zachtjes kloppen.
Waarom kan ik het nu niet? Ben ik bang dat ik liefde terug krijg, dat het allemaal te
treurig en te menselijk wordt? Zo was het met Sonja ook. Ik ontweek haar liefde’
(159).
En hier wordt de sleutel gegeven voor de rol die de dieren spelen bij de speurtocht
naar de voorwaarden van een authentieke liefde. Zijn kat kan hij strelen, omdat die
de dingen geen bijzondere betekenis toekent, omdat in haar huid niet in groeven en
lijnen haar leven getekend staat. Op de eerste bladzijde lezen we het al: ‘Het enige
levende wezen dat nog van mij houdt, denkt hij’. En later, op het einde van het boek,
als hij alleen is en de kat naar hem toekruipt: ‘Een vrouw als een dier, denkt hij.
Lichtblond behaard over haar hele lichaam. Die je vlak aankijkt, die niet in je ziel
door wil dringen. Die niet aan je zit te zuigen en te trekken met haar blik. Die niet
smeekt om een antwoord waar geen antwoord op is. Die niet meer vraagt dan je uit
jezelf kan geven, al is het nog zo weinig’ (190).
Wanneer Emmy de volgende ochtend vertrokken is, als een vreemde en eenzamer
dan ooit, ongetroost omdat Daniël zich slapend heeft
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gehouden, overvalt hem een nieuwe, heftige aanval van astma. Half verdoofd sleept
hij zich naar de telefoon: de dokter waarschuwen. Hij denkt aan Sonja. ‘Ik zou bij
haar willen zijn, ik zou samen met haar dood willen gaan. Dan verdwijnt het. Dan
is de verschrikking voorbij. Dan is het voorgoed weg’ (193). In zijn verwarring draait
hij het verkeerde nummer. Wanneer hij aan de andere kant van de lijn een stem hoort,
herkent hij die van Sonja....
Stap voor stap zijn we de roman gevolgd en we hebben getracht door te dringen tot
in de kern van zijn problematiek, om te zien of op die diepte de bron van
zelfopheldering ontspringt. Wij vonden die dáár, waar Wolkers doorheen het leed
tracht iets gewaar te worden van de eigenlijke onderstroom van trouw en liefde.
De verhouding van Daniëls ouders was onaanvaardbaar voor hem. Zij waren niet
gescheiden weliswaar; wildvreemden voor elkaar in de gangbare betekenis van het
woord waren ze ook niet, maar in het gesprek met hen wijst ook hij voor zijn eigen
huwelijk deze kwalificatie van de hand: Sonja en de kinderen ziet hij bijna dagelijks.
Maar onzichtbaar voor de zelfgenoegzaamheid van zijn vader loopt er een kloof in
diens huwelijk, welke haarscherp geschilderd wordt in Daniëls gesprek met zijn
ouders. Men leze er de bladzijden 47-64 op na.
Ook Sonja kon hij niet gelukkig maken.... tenzij wellicht op het moment, wat het
slot van de roman zou kunnen suggereren, waarop hij verlangde met haar te sterven
en hij haar hulp accepteerde, waardoor een wanverhouding werd hersteld.
Datgene wat de dieren hem leerden, was de noodzaak de ander ook werkelijk de
ander te laten; hem niet te attaqueren en uit te zuigen in een hoe goed bedoelde
poging ook om hem te begrijpen. L'homme compris n'est plus de l'homme! Men
moet werkelijk arm zijn om te beminnen.
Het werk van Wolkers draagt in zich dus de mogelijkheid om zichzelf te verlichten,
wanneer men tenminste zijn uitgangspunt niet uit het oog verliest. Dit wordt openbaar
in het telkens weer terugkerende onvermogen van de hoofdpersoon om zich aan het
leven, dat noodzakelijk te kort schiet, in vertrouwen aan zijn medemensen over te
geven. Elke eis die aan de medemens gesteld werd, bleek terecht; maar de eiser moet
zich van zijn kant kunnen verzoenen met de gebrekkigheid van een poging. Het is
noodzakelijk dit voor ogen te houden, want niet alleen de auteur, maar ook de lezer
is uiterst nauw betrokken bij de zingeving van het verhaal. En de eerlijkheid gebiedt
ons toe te geven
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dat Wolkers' zelfuitdrukking voor veel lezers pas verteerbaar blijkt na een mentale
krachttoer, omdat zij niet altijd schijnt aan te sluiten bij hun eigen
symboolgevoeligheid. De taal waarin Wolkers spreekt is dan niet die van zijn
toehoorders - als zodanig is zijn werk (of hun symboolgevoeligheid!) wellicht nog
te weinig universeel en nog te onvolgroeid.
Tekenend hiervoor zijn die scènes waarin het sexuele op de voorgrond treedt. Het
is waar, dat Wolkers de voor zijn verhalen specifieke problematiek steeds met respect
behandelt en er is dan ook geen directe reden om dit in zijn benadering van het sexuele
afwezig te veronderstellen. Ook is het functionele karakter van de erotiek duidelijk,
waar het een roman betreft die zich beweegt rond de primaire verschijnselen: dood
en leven, verrotting en geluk. De zelfbeslotenheid echter van zijn romanfiguren, met
wie Wolkers zichzelf uitdrukkelijk identificeert, vertroebelt het zicht op de werkelijke
betekenis van de sexualiteit voor de liefde. ‘Als er in mijn werk elementen van erotiek
zitten, dan is het steeds om iets anders weer te geven: tederheid of eenzaamheid’3).
Dit is waar, maar alleen voor zover Wolkers er in slaagt aan te tonen dat sex niet
hetzelfde als tederheid is. Wat hij wél onder liefde verstaat, hebben wij getracht naar
voren te halen; het lukt hem echter nog niet in déze liefde de sexualiteit en het
menselijk tekort een plaats te geven.
Dit blijkt bijvoorbeeld uit de reacties van Erik, in Kort Amerikaans, ten opzichte
van zijn verhouding tot Ans enerzijds en Elly anderzijds: hoe hij niet uit zichzelf kan
komen, in het eerste geval ook juist vanwege het gevoel van beestachtigheid dat hem
overrompelt, in het tweede echter ondanks de heerlijk-serene lichamelijkheid van
Elly in haar meest spontane ogenblikken.
Een Roos van Vlees is rustiger in dit opzicht. Toch kan ook daar het relaas van
Emmy over een pornografische film, die zij eens in een verschrikkelijke periode van
haar leven gezien heeft, verkeerd begrepen worden, vooral wanneer het geïsoleerd
wordt en los komt te staan van de beschrijving van walging en afkeer die zij
ondervond.
Men moet daarom kijkend en proevend lezen, zoals men het leven zelf kan
ondergaan en dan zal ook blijken dat, belangrijker dan het gebeuren, de persoonlijke
houding is. Onder alle cru-heid leeft toch steeds een heimwee naar waarachtigheid,
wat niet wegneemt dat Wolkers boeken, vanwege de houding van waaruit zij
geschreven zijn en de problematiek die erin rondwaart, lectuur vormen die een
volwassen benadering vraagt.
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Literaire kroniek
Ivo Michiels in het labyrint
B.F. van Vlierden
‘.... toen triomfeerde het kleine huilen van het
jongetje in het grote huilen van de straat, van de stad, van...’.
(Het boek Alfa, p. 13)
MET zijn roman Het boek Alfa is Ivo Michiels ineens een heel eind verder
geëvolueerd dan zelfs zijn eerste stukjes ikjes sprokkelen hadden kunnen laten
vermoeden. Al bedoelen we daarmee op de eerste plaats een literaire evolutie, toch
ligt het voor de hand dat de veranderingen wortelen in een psychologisch proces, en
hierin kunnen we ronduit van een vooruitgang spreken. Het fragmentaire en
veelvuldige van een krioelend aantal ikjes zoals dat in zijn Journal Brut werd
geprefigureerd en reeds ten dele gerealiseerd, wordt in Het boek Alfa eigenlijk streng
geordend, al is die ordening dan allesbehalve van logische aard. Wij hebben de indruk
dat Michiels in zijn jongste werk meer voortbouwt op een stijlgevoel als dat van De
vadsige Koningen van Hugo Raes (wiens promotor hij overigens is geweest), dan
op het eigen stijlgevoel zoals dat in Journal Brut tot uiting was gekomen. Misschien
moeten wij die indruk toeschrijven aan de overwoekerende versnippering die in het
werk van Raes een nog virulenter karakter had aangenomen, en waarvan we nog
talloze echo's opvangen in Het boek Alfa.
Het volstrekt eigene en waardevolle van deze roman is echter, dat de mierenhoop
van herinneringen en indrukken en associaties daarin wordt geordend. Deze ordening
is het resultaat, niet van een logische indeling, maar van de zeer secure structurering
van de inwendige tijd. Er zijn in de ganse roman van Michiels twee antinomische
groeperingsprincipes aanwezig, die beide op hun - zeer uiteenlopende - manier, orde
trachten te brengen in de chaos. Het eerste, het slechte zo men wil, datgene waartegen
Michiels (d.i. zijn op wacht staande soldaat) zich verzet, is de orde van de rééks die
een orde is van de dwang: het eindeloze ‘links-rechts’ van de soldaten in marsgelid,
het eindeloze ‘bid-voor-ons’ van de litanie van O.-L.-Vrouw in de processie, het
eindeloze, zeurig-vriendelijke resp. wrevelige ‘hop’-bevelletje, waaraan de knaap
heeft moeten gehoorzamen, het meeslepende ‘ju’-bevel, dat de knaap voor eenmaal
in een machtsbewust momentje, met de zweep in de hand, heeft kunnen afratelen op
de rug van een trekdier. En woordeloos nu: de eindeloze eentonige
exercitie-oefeningen die de soldaat-op-wacht achter zijn rug hoort duren, en vóór
zijn ogen, de eindeloze stroom van vluchtelingen, die de kazerne voorbijtrekken op
deze (eerste? laatste?) oorlogsdag.
Al deze reeksgroepen dragen echter het stempel van de dwang, van het eigenlijk
móeten dan, en daarentegen komt de op wacht staande soldaat bewust-onbewust in
verzét. Hij staat daar in een dwangpositie, en hij wil - liever: hij zou willen - zijn
geweer in de hoek zetten, en weggaan, zijn meisje (zijn vrouw?) An gaan opzoeken,
en het allemaal vergeten. Doch dat is desertie, en daarvoor schrikt deze soldaat - de
zoveelste incarnatie van de zich steeds op de vlucht voelende Michiels (Het Afscheid
- Journal Brut) - terug. Indien de soldaat tenslotte - einde van het boek - niét is
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doordat hij b.v. zijn wrevel in verband met al die dreunreeksen niet heeft durven
uitleven, maar wél omdat hij, gedurende dat eindeloos gerekte numoment van de
roman, erin geslaagd is, die reeks- en dwangstructuren te doorbreken. Dat gebeurt
in de tweede dominerende beweging van het boek, die er een is van een concentrisch
steeds dieper boren in de eigen psyche, waardoor de soldaat - volgens een
grondprincipe van de psycho-analytische therapie - niet alleen een helder inzicht in
zichzelf heeft verworven, maar daardoor a.h.w. ook is genezen. De genezende
zelfkennis is wel degelijk het heldere filigraan van deze roman. Het steeds maar voort
concentrisch boren naar de laatste kern van zijn eigen psyche, heeft de soldaat in
staat gesteld, die andere, lineaire, dreunstructuur te doorbreken. Lapidair, al te
summier uitgedrukt, zou men kunnen zeggen, dat de concentrische structuur van de
inwendige tijd (op dat ene ondeelbare moment van de soldaat-op-wacht), dat de
kringstructuur met haar uiteindelijke zin, de obsessie van de dwangreeksen heeft
doorbroken.
We geven ons maar al te zeer rekenschap van de ongewone inzet van deze
bespreking. Maar deze schets van de psychologische achtergrond was wellicht
noodzakelijk, om ook het vormgevoel dat deze roman beheerst, te situeren. Wij
hebben ook geen verhaaltje verteld als résumé; er is n.l. geen verhaal, er is alleen de
soldaat die op wacht staat, en zich een onbepaalde en onbepaalbare fysische tijd lang
heeft overgegeven aan zijn inwendige bewustzijnsstroom, en daaruit weer bovenkomt,
schijnbaar bij het punt van waaruit hij was vertrokken, maar in feite helemaal
veranderd en hernieuwd, in zekere zin genézen. Het onepische karakter van de roman
wordt alleen daardoor reeds onderstreept, maar ook en nog veel meer, door de lyrische
structuur van dat proza. Deze roman wil n.l. op de eerste plaats geen roman zijn,
maar proza, maar dan een proza dat van zijn logisch en grammaticale keurslijf is
bevrijd, om zich dan oeverloos te kunnen overgeven aan een wenteling van associaties,
gedachtenstreepjes, brokjes van herinneringen, grillige oversprongen resp. associatieve
verschuivingen.
Men kan hierbij zelfs niet spreken van inwendige monoloog, daar elke monoloog
toch nog iets van de dialoog en dus van de logica overhoudt; de inwendige monoloog
is hier n.l. vervluchtigd, a.h.w. in een gedachten- en gevoelsstroom, die door
onlogische resp. prelogische impulsen op gang wordt gehouden. Dit proza is een
labyrint, of zo men wil een arabeske, waarin een schijnbaar in het ijle verlopende en
weglopende spiraal plots toch weer bij haar aanvangspunt belandt, om dan weer
opnieuw een nieuwe volute of pirouette uit te voeren. Deze arabeske is in haar
dynamiek eigenlijk het resultaat van de spanning tussen beide antagonistische
ordeningsprincipes die we hebben beschreven, het lineaire en het circulaire, is tenslotte
de overwinning van de concentrische vrije beweging op de al te strakke ordening
der reeksen (die op haar beurt een al te dwangmatige, eigenlijk valse en oneigenlijke
structurering oplegde aan de krioelende veelvuldigheid). We hebben elders in verband
met Het boek Alfa gesproken van krinkelend proza, het is een musisch lyrisch-retorisch
vervloeien als van water, dat, telkens opnieuw inwendige draaikolkjes overwinnend,
tenslotte toch wel verder geraakt, al wordt de stroming vaak vertraagd door al die
op zichzelf wentelende en dus schijnbaar nutteloos rond hun eigen aas krinkelende
kolkjes. Het proza van Michiels kent, bij alle ogenschijnlijke grilligheid, toch zijn
eigen inwendige wetmatigheid, en het laatste vormprincipe - overeenstemmende met
de reeds beschreven fundamentele inwendige ervaring - is
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wel dat van de lyrisch-retorische cirkeling waarin de meest heterodoxe ingredienten
worden opgenomen.
Op de omslag van het boek wordt die beweging aangegeven als een soort
vogelpikblok, met zijn concentrische kringen, en de pijl, recht naar de roos. Het
symbool is zeer betekenisvol, maar wij missen er precies de inwendige dynamiek
in. Liever denken we aan de steen in het water, die steeds maar nieuwe concentrische
kringen naar de oppervlakte stuwt: het wordt ook een schone cirkeltekening aan het
wateroppervlak - steentjes in het water zijn op die manier altijd roos - maar het
dynamisme van die cirkeling steekt toch in de steen, die telkens op een dieper peil
nieuwe cirkels naar boven stuwt, met daarin de elementen, de zeer heterodoxe
elementen, die in het water lagen. Het is een vogelpikblok met een derde dimensie,
de dieptedimensie, die hier - met excuus voor de woordspeling - tot de
dieptepsychologie behoort. Het kleine mirakel van de struktuur van deze roman is
precies, dat de psychotherapeutische methode hier samenvalt met een zelfstandige
en authentieke artistieke structuur. We moeten nu nagaan, hoe uit dat antagonistisch
levensgevoel van dwang en bevrijdende vlucht, en uit die zinvolle structuur van het
concentrisch uitdiepen der eigen psyche, de soldaat-op-wacht a.h.w. zonder vlucht
toch werd bevrijd. Doch eerst nog dit: het ganse compacte corpus van de roman
wordt voorafgegaan door een klein tafereeltje, waarmee de lezer misschien geen weg
weet. Doch in dat tafereeltje zien we reeds een knaap, die stilstaande op een dooltocht,
het besluit moét treffen, verder te gaan, in beweging te komen. Dit is niet alleen de
prefiguratie van de situatie waaruit de ganse roman zal worden opgediept, het is naar
onze mening het vreemde lichaam, het steentje, dat nodig is, om de hele inwendige
dynamiek op gang te brengen, waardoor de schildwacht zal boren, in steeds diepere
lagen, naar de knaap die hij is geweest.
Het boek Alfa beschrijft, niet in de lengte, maar in de diepte - en daar komt bijna
geen einde aan - één ogenblik, één bewustzijnsogenblik van een soldaat die op wacht
staat. Het is een soort ‘agrandissement’, een vergroting, een voortdurend uitdijen
van een aanvankelijk cirkeltje waarin telkens opnieuw een nieuwe, kleine, op zijn
beurt weer uitdijende cirkel ontstaat. De momentopnamen van deze vergroting is de
aanhef zelf van het corpus:
‘Dit ene ogenblik, dit ene ondeelbare lange ogenblik kromp de wereld, de
niet-wereld, de niet-meer-wereld samen binnen het smalle vierkant van
zijn gezichtsveld: toen triomfeerde het kleine huilen van het jongetje in
het grote huilen van de straat, van de stad, van de wegen naar de stad en
uit de stad en naar de steden verderop....’ enz.
We geven de hele zin niet: de eerste punt komt pas na anderhalve bladzijde. Maar
alles is ook al aangegeven: het initiale, voortaan uitwendig ondeelbare moment,
waarbinnen nu alles kan gebeuren naar het patroon van wat de zin reeds aangeeft:
het eindeloos verder uitdijen in concentrische cirkels. - Alleen de term ‘vierkant’
sticht bij mij verwarring, het doet aan filmscherm en televisie-scherm denken, terwijl
men ‘eigenlijk’ hier een cirkel van een gezichtsveld had mogen verwachten. - Volgens
dat patroon van uitdijende concentrische cirkels kan nu de wenteling van de associaties
van de naamloze soldaat beginnen, totdat deze zich, helemaal op het einde, weer van
zijn situatie als schildwacht bewust zal worden. Doch in die fysisch niet aangegeven
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expliciet aanwezig werd gesteld, én in het kleine hors-d'oeuvre vóór het corpus waarover reeds werd gesproken - én in dat ‘kleine huilen van het jongetje’. En dat
knaapje, in het midden en het dieptepunt van de roman, - pag. 85 - is een jongetje
dat in de processie loopt en het kindje Jezus uitbeeldt met het symbool van zijn
wereldgezag, de orbis terrarum. Macht en gezag liggen hier in de hand van het kleine
kind. Ook in dit symbool - met daarbij zijn religieuze geladenheid - treffen de twee
polen van de roman samen: de dwang van de macht, en de serene onschuld van het
kind.
Rond deze allerlaatste herinnering staan dan in opeenvolgende cirkels - materieel
voorgesteld tussen telkens ruimer om zich heen grijpende ‘haakjes’ - de andere
herinneringen waarvan deze de uitkomst is. Zo is het ‘tussen haakjes’ het eigenlijke
(associatieve) ordeningselement van de ganse roman. Het is het enig belangrijke
leesteken, het cursiveren niet te na gesproken. Welke zijn nu de voornaamste
herinneringsschakels (schakels?) vanuit deze centrale herinnering bekeken? Een
processie met de litanie van onze Lieve Vrouw, waarin het knaapje zijn eerste
toenadering zoekt tot een meisje maar er niet in slaagt. - Een jongetjesverleider die
zijn handelingen begeleidt met woorden over God, maar daarom vlucht de knaap
later het woord God. - Een jongen voelt zich machteloos tegenover een meisje door
het trauma opgedaan naar aanleiding van vermelde verleiding. (Maar later overwint
hij die onmacht, nadat hij bevuild werd, ‘keizer gemaakt’ zoals dat heet). Het wil
ons voorkomen dat dit trauma het gevolg is geweest van een gerateerde initiatie bij
een schuldeloze knaap. - Dat zijn dan de centrale kringen van deze zelfprospectie.
Maar daarvóór en daarna zijn er nog een belangrijk aantal cirkels. Dat we met de
kern zelf begonnen zijn is alleen maar toe te schrijven aan het feit dat we daardoor
misschien ontsnappen aan een lineaire voorstelling van iets wat wezenlijk niet-lineair
is geweest. De buitenste en ruimste cirkels brengen dan andere herinneringsbeelden
en trauma's naar boven.
In grote trekken is het dit: De soldaat die op wacht staat - en die dat jongetje is
geweest - denkt aan An, zijn meisje (zijn vrouw?). Hij wil weg, weg van de kazerne,
uit het leger, weg van die bevelendreun en van die eindeloze rijen van vluchtelingen.
(‘Ik wil er vandoor er vandoor er vandoor’, p. 17). Maar hij durft niet: is machteloos.
De centrale spanning is: gaan, niet gaan? Deze gesitueerde machteloosheid vindt
men paradoxaal en symbolisch weer in het kindje Jezus met die aardbol en in de
onmacht met dat meisje. Maar daarnaast is er de andere knaap, de grote knaap. Die
met het mes, symbool van macht en van de vader - men denkt hierbij wel even aan
het motief van het mes en van de (afwezige) vader bij Claus. Die jongen initieerde
de knaap in de machtswellust, in sadistische pijnigingen, en de groter geworden
jongeling ervaart zelf dat machtsbewustzijn, wanneer hij met de zweep juju mag
roepen. In tegenstelling met al de hop-hops, die hij als knaapje had moeten opvolgen.
Maar wanneer, in een gesublimeerde begoocheling, de soldaat ziet hoe die oudere
knaap het mes gaat begraven in het graf van de vader, dan voelt hij zich ook zuiver
genoeg om naar An te gaan, zoniet materieel (hij staat op wacht), dan toch in de
geest, in die schone doortocht door een maagdelijk sneeuwlandschap. Daartussendoor
komen nog andere cirkels: de koster die heiligen (beelden) verkocht, bij opbod, om
te kunnen drinken; de slager Schram (nu eens óók een brullende onderofficier, dan
weer met een soutane aan en berispend), steeds de dwang van fysisch en moreel
gezag.
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De ganse operatie van de roman is erop gericht: orde te scheppen, inzicht te verkrijgen,
in concentrische kringen naar de oppervlakte te halen wat daar allemaal in het troebele
diepe water van dat éne gladde moment verscholen lag. Alles wat de knaap had
bevuild, misselijk gemaakt, maar waarbij nu de schildwacht, de volwasene, tenslotte
door inzicht toch gereinigd blijkt te zijn. Het geheel is een actief beleven van de
zuivering van zichzelf door het steeds maar verder boren naar de laatste weerstanden
in jezelf. De roman van Michiels bedoelt blijkbaar de adekwate literaire transpositie
te zijn van zulk een processus van zuivering door herkenning. Het is de knaap die
we geweest zijn die ons nu ziek maakt, maar dié te herkennen, kan ons genezen.
Hetzelfde, doch in meer groteske sfeer beleefden we in De dans van de Reiger van
Claus.
Wij hebben al vaak belangstelling gevraagd voor de pogingen die in het raam van
de experimentele roman worden ondernomen, om de roman te vernieuwen. (En niet
alleen in kritische bijdragen). Naar aanleiding van een roman als Het boek Alfa
evenals n.a.v. een roman als De Verwondering kan men de vraag wel acuut
formuleren. In hun genre zijn deze romans schone verwezenlijkingen, en men leest
ze met enorme belangstelling. Indien ik echter zei dat ik er werkelijk door
aangesproken word, zou ik onoprecht zijn. Het scherpst, bijna karikaturaal, heb ik
dat aangevoeld bij de Brusselse opvoering van De dans van de Reiger. De literatuur
is toch iets anders dan beeldrijke glossen bij de stellingen van Freud en Jung. Terwijl
de dieptepsychologie in de literatuur van de Grieken tot nu illustratiemateriaal en
formuleringen zocht, en er vond ook, wil het ons voorkomen dat de literatuur van
nu al te graag zich a.h.w. naar de dieptepsychologie toeschrijft, er het arsenaal van
gebruikt, en alles bij elkaar aan deze zijde van de psychoanalyse blijft, in plaats van
ze te overschrijden. Evenals de gewraakte psychologische romans slechts waarde
behouden voorzover ze iets anders, iets méér zijn ook dan illustraties bij de
psychologie, zo zullen onze psychoanalytische romans slechts waardevol blijken te
zijn, indien zij door een werkelijk creatief moment heen een bestaanstotaliteit
uitbeelden die niet zo maar kan herleid worden tot schema's uit een tractaat over
psychologie. Op zijn beste momenten ontsnapt een Claus daaraan, en ook Michiels
in de beste bladzijden van Het boek Alfa. Niet als romancier, maar als stilist. Zijn
roman heeft geen inhoud, de inhoud is stijl. De enorme verdienste van dit werk is
wel, dat het een poging is om een psychoanalystische techniek ook op een literair
adekwate manier te valoriseren. Men neemt zijn petje af voor de prestatie, het is er
een. Maar als ik een acrobaat bezig zie, verlang ik terwijl ik hem toejuich, al met
heimwee naar de clown. Want de acrobaat is pedant en de clown is een kind. Ik kan
er niets aan doen, maar als Michiels over het kind schrijft, weer het kind is, dan
ontroert hij mij door zijn waarachtigheid. Michiels is een gekneusd kind, een
ontgoocheld kind, dat met het kind in zichzelf experimenteert. In zijn virtuoze spel
steekt ergens een vorm van intellectueel masochisme. Het kind wordt in zijn Boek
Alfa genadeloos gekweld maar ergens assumeert de auteur die kwellingen tegenover
het kind dat hij is geweest. Als men met die indruk (dat inzicht?) de roman leest,
(herleest), huivert men. Men verwijt de auteur niets - wat kan men een auteur
verwijten? - en men voelt zich genadeloos aan hem verwant. Wij hebben allemaal
het kind trachten te doden, dat we zijn geweest. De ongelukkigsten zijn daarin
geslaagd. Want ergens moeten we toch weer dat kind worden dat we zijn geweest.
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M.A. Lathouwers
Vrijheid en wisselvalligheid
De verborgenheid van richting en zin in bestaan en historisch
gebeuren als thema der huidige sovjet-literatuur
BINNEN het kader van het marxisme-leninisme of, ruimer genomen, binnen het
levensbeschouwelijk perspectief dat min of meer aan het grondpatroon hiervan
gebonden blijft, krijgt de gerichtheid op de toekomst en de groei naar de volmaakte
eindfase een bijzonder sterk accent. De momenten van het verleden worden daarbij
evenzeer als de momenten van het heden gezien in hun betrokkenheid op dit einddoel
en in hun geladen-zijn met de spanning tussen een onvolmaakte feitelijkheid en een
volmaakt ideaal. Alles schijnt zich binnen het krachtenveld van deze spanning als
vanzelf te oriënteren op de pool van aantrekking, die de toekomst als overwinning
van de vervreemding wordt geacht te zijn, en zich binnen de banen van dit
krachtenveld, opnieuw als vanzelf, daarheen op weg te begeven.
Althans, zo schijnt het wanneer men, als het ware vooruitgrijpend op de toekomst,
dit einddoel onwillekeurig tekent met de categorieën zekerheid en realiteit. De liefde
tot het ideaal kan ook hier de wens de vader van de gedachte laten zijn en suggereren,
dat het bereiken van het einddoel slechts een kwestie van tijd is. Datgene ‘wat zou
moeten zijn indien alles volmaakt was’ wordt dan vrij vertaald door een misleidend
‘datgene wat zeker ooit komt’.
Voorbeelden van een optimistische tekening van de toekomst, waarbij mens en
mensheid op een vaste, duidelijk gerichte weg staan, zijn in de sovjet-literatuur zeker
aan te wijzen. Even talrijk zijn echter de gevallen, waarin de factor der wenselijkheid
beslist duidelijker doorklinkt dan de gesuggereerde zekerheid der genoemde
voorbeelden. Tenslotte is er dan nog de categorie van degenen voor wie ook de
wenselijkheid niet genoeg grond biedt om de volmaakte toekomst als een hanteerbare
realiteit aan te houden. Hier overheerst de vraag naar de richting, een vraag die omdat ieder antwoord zich oplost in onzekerheid - vraag blijft. Het levensbesef
verliest daardoor weliswaar aan optimisme, doch wint duidelijk aan zuiverheid,
eerlijkheid en menselijkheid. De begrippen vrijheid, openheid, mogelijkheid, initiatief
gaan het hier winnen van hun tegenpolen: bepaaldheid, noodzaak, geleiding.

De onbestemdheid van het bestaan
Bezinning op het uitgesproken vraagkarakter van het bestaan en zijn beloften blijkt
op de eerste plaats uit een veelvuldig spreken over wegen waarvan de oriëntatiepunten
zich verliezen in een niemandsland. Men herinnert aan de ‘eeuwige onrust van het
op weg zijn’, aan ‘onbekende zwerftochten’ waar je ‘tot je dood toe niet onder
uitkomt’1); aan een ‘zwijgend en doelloos zwerven, waarbij men aan de heldere hemel
zijn lotsbestemming niet aflezen kan, zijn ster niet vindt’2). Viktor Parfentjew noemt
de onbekendheid der wegen na-

1) Ilja Awramenko, in Oktjabrj 7, 1963, p. 136.
2) Pjotr Agejtsjenko, in Newa, 3, 1959, p. 139.
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drukkelijk als het element waaraan zij hun lokkend karakter te danken hebben3). Aan
het ontbreken van een klaar antwoord op de vraag naar het waarom ontleent ook
voor Wasilii Kowaljow de weg haar waarde: ‘Wat is daar in de verte? Ik zou het
willen weten.... Maar het belangrijkste is.... de onbekendheid, de nieuwe ontdekking’4).
Deze ontdekking van wat nog verborgen is laadt het ‘op weg zijn’ met een wonderlijke
inhoud, die het anders zou missen. Daarom kan Lew Osjanin dichten: ‘Wat is het
goed dat reizigers die de wijdsheid van deze blauwe uitgestrektheid binnengaan, juist
als in het leven niet weten wat er met hen zal gebeuren, niet weten waarheen de oude
dennen (langs de weg) hen zullen voeren’5).
Wladimir Fainberg ziet het patroon van zijn leven getekend in een herinnering uit
het ‘nevelland der kinderjaren’, in de herinnering aan een plotseling voorbijschietende
pijl: ‘.... Ze was daar ineens, als een motief, en vloog mijn ogen voorbij.... En ik
verstomde, terwijl ik alsmaar herhaalde: vlieg, groene pijl, groene pijl.... Sindsdien
ging deze pijl door al mijn jaren heen en vloog ze overal en altijd aan mij voorbij.
Vanwaar? Waarheen?’6). Ook Wadim Schefner wil terug naar de zuivere emotie,
waarmee het kind het onbekende tegemoettreedt: ‘Het kind komt van verre, om zich
te verwonderen en alles te geloven.... Het wacht op het sprookje....’. Dit sprookje
openbaart zich in een voorbijsuizende trein, in een gegeven dus, dat sterk verwant
is aan het motief van de ‘onbekende pijl’ waardoor Fainberg geboeid was. Alsof het
kind wil uitdrukken, dat het de onbestendigheid van dit mysterieuze gebeuren heeft
begrepen, keert het niet langs duidelijke en effen wegen terug, maar ‘in het vage’:
‘Het zoekt niet een rechte weg. Als in een droom keert het naar huis terug, terwijl
het naar iets glimlacht. Via hellingen en moerassige vlakten zwerft het naar zijn dorp,
zwijgend en bijna bang van die schoonheid, die het niet begrijpt’7). De woorden verte,
verwondering, droom, sprookje, zwerven en niet-begrijpen spreken hier voor zich.
Wat door Schefner symbolisch is weergegeven vindt elders een concretere gestalte
en een directere verwoording. In Viktor Rozows ABCDE laakt de jonge Wolodja,
die eerlijk de waarheid zoekt, de eenzijdige hang naar zekerheden en naar een
vastliggend bestaanspatroon waarin alle verwondering gedood wordt: ‘Naar mijn
mening is er niets interessanter dan de gedachte der onzekerheid. ....Als ik weet dat
de mensen in werkelijkheid helemaal niets weten, dán voel ik me pas gerust. Het is
zo wonderlijk’8). Eerst wanneer het bestaan losgemaakt wordt van de schema's waarin
men het steeds poogt te vangen, wordt het weer een wonder, een mysterie. Wolodja
ziet dit wonder geïncarneerd in het meisje Zima, dat een vondelinge is en daarom
niet is thuis te brengen: ‘Jij hebt een geheim, een raadsel’, zegt hij haar. ‘Wat
wonderlijk, wat mooi! Je hebt geen naam, geen nationaliteit. Je bent een mens, anders
niets’. Het mens-zijn of, wat hetzelfde is, het menselijk existeren moet vrijgemaakt
worden van een met vaste en duidelijke lijnen werkende schablonering. Het bestaan
moet weer gezien worden in zijn oorspronkelijke nieuwheid. Dan blijkt het inderdaad
eerder vraag, schemering, raadsel te zijn en juist hierdoor aan openheid enorm te
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Denj Poezii 1962, p. 239.
Zwezda 3, 1958, p. 17.
Newa 9, 1959, p. 147.
Denj Poezii 1962, p. 234.
Newa 2, 1960, p. 84.
Joenostj 9, 1961.

Streven. Jaargang 17

winnen. Het door een dogmatisch marxisme ontworpen patroon van de mens ondergaat
dan een kleurverandering, die eerder doet denken aan Merleau-

Streven. Jaargang 17

863
Ponty's tekening van het menselijk bestaan. Dit blijkt bijvoorbeeld duidelijk uit Elida
Doebrowina's gedicht De golf, waarin de schrijfster zichzelf identificeert met de
eeuwige golfbeweging van een oneindige zee: ‘Hoeveel keer kwam ik niet om?
Hoeveel keer rees ik niet opnieuw overeind in wilde vreugde of in woedend verdriet?
Ik wilde niets, alleen dat mijn vrijheid geen grenzen zou kennen, dat er alleen de
hemel en de wind zouden zijn.... Ik weerkaatste de nachtelijke hemel.... en in mij
weerspiegelden zich, vervagend, kronkelend en trillend, alle lichten van een
onbegrijpelijke aarde’. Even onbegrijpelijk weet de dichteres haar eigen wezen. Ook
zichzelf bekent zij ‘niet te kunnen doorgronden’. Bewust houdt ze daarom haar visie
op de menselijke existentie vrij van alles wat ‘bestemming’ heet: ‘Zo sla ik me stuk
op de rotsen en wordt ik opnieuw geboren.... en roep ik voor eeuwig....’9).

De symboliek van de nacht
Er is een sfeer, waarin men sprekender dan waar ook de verlorenheid van begin en
einde gesymboliseerd ziet. Het is de sfeer van de nacht, waarop overigens ook
Doebrowina teruggreep voor het weergeven van haar emoties. Zo de oriëntatiepunten
ergens buiten het tastbare vallen, dan is het hier. Ze raken verzonken in een
ondoorwaadbaar achterland, waaruit de dingen opdoemen en weer verdwijnen en
waar de mens alleen het raden nog gebleven is.
In de nacht ziet men uitgedrukt, dat het heden niet omspoeld is door de lichtgolven
die zouden uitgaan van een volmaakte toekomst die zekerheid scheen. Het heden,
dat losgemaakt is uit deze lichtdraden, die in feite niet meer waren dan een glinsterend
web, een lokkende valstrik, rijst nu als het ware op uit het niets, uit een duistere
bodem, om een uitdrukking van Merleau-Ponty te gebruiken.
Tegenover de behouden vaart-motieven, waarvan men in de sovjet-literatuur zeker
voorbeelden kan aanwijzen en die het vaste vertrouwen in een veilige toekomst
uitdrukken, staat hier het thema van de ‘ships that pass in the night’. Alleen blijken
de schepen dikwijls vervangen te zijn door nachtelijke treinen, wat begrijpelijk is
voor een land dat wél oneindige vlakten doch veel minder de open zee kent. Oleg
Tsjoechontsew spreekt over een vrouw die het leed in haar leven tezeer gekend heeft
om richting en zin van het bestaan anders getekend te zien dan in de categorieën
nacht, duisternis en onbekendheid. Ze luistert 's nachts naar een trein: ‘Ze slaapt in
bij dit geluid dat vlakbij is en droomt, dat ze alsmaar ergens naartoe rijdt. Maar
waarheen weet ze zelf niet....’10). Bij A. Oislender, die eerder de toekomst een ‘dichte
nevel’ en een ‘vage roep’ noemde, doen nachtelijke treinen ‘het hart ineenkrimpen
van onrust’. Het is een ‘onrust van lang geleden, toen men voor de nieuwe weg stond
en voor het onbekende’. Men ziet: ook Oislender acht de verwondering van het kind
de zuiverste bestaanservaring; de ervaring die tegelijk vraag is: ‘....Waarheen snellen
jullie, als jullie over de heuvels gaat die door nevels bedekt zijn? Als jullie nu eens
in de verte oplichten als een meteoor, dan weer flikkeren als een ster?’ Zo gaat aan

9) Denj Poezii 1962, p. 80.
10) Joenostj 10, 1962, p. 54.
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de dichter ‘heel zijn leven voorbij, jaar in jaar uit, van de ene horizon naar de
andere’11). En wat suggereert de horizon anders dan het onbekende?

11) Oktjabrj 5, 1963, p. 59.
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Dezelfde symboliek kent Wladimir Toerkin: ‘Ik vlieg de duisternis in, zoals een ster
wegvalt in de afgronden van het heelal. Ik overnacht opnieuw in een trein. Maar
waar overnachten de treinen?’12). Nikolaj Braun vergelijkt het leven eveneens met
een treinreis door de nacht ‘terwijl wij achter de schermen slapen’. Een moderner
beeld, dat echter dezelfde inhoud heeft, gebruikt Veronika Toesjnowa. Zij verbindt
het onbestemde van nachtelijke vliegtuigen direct met het eigen, even onbestemde
bestaan, dat ze vangt in de veelzeggende woorden zwerven, blindheid, zonder gids,
duisternis, vaag en ver: ‘Het is middernacht. Er is een ijskoude wind. Vliegtuigen,
vliegtuigen vliegen over, hoog boven mij.... Mijn hart zwerft, als een blinde zonder
gids, over de vlakte. De duisternis sluit ons dicht in. Vaag licht de weg nog voor ons
op.... Ik ben vermoeid en ik ril. Maar alles blijft om het even. Er zal een verre, verre
weg zijn en alles wat voor ons is weggelegd’13).
Voor Nonna Slepakowa is het duister eveneens het symbool van de onbestemdheid
der menselijke existentie. Zij weet echter uit een jeugdherinnering - het is opmerkelijk
hoe vaak jeugdervaringen een blijvende rol toegedacht krijgen - een beeld te scheppen,
dat het van alle genoemde symboliek wint in diepte en indringende scherpte. Het
betreft de herinnering aan een huis met een wonderlijk schilderij: ‘Heel deze vreemde
woning scheen me mysterieus. Bijzonder herinner ik me een schilderij in een verre
hoek aan de muur. Daarop was het winter. Er stond een dorpje op, een zware,
grauw-grijze duisternis, vaag aangegeven bomen en een weg.... Daarop liep een
vrouw. Waarheen zij ging was niet te zien. En ik probeerde te raden: komt ze ergens
vandaan of gaat ze misschien ergens heen? Dit alles was vreemd, onduidelijk. Ik kon
het absoluut niet vatten....’. Toch vreest de dichteres niets zozeer als een verklaring,
omdat ze onbewust voelt, dat iedere ‘verklaring’ afbreuk zou doen aan dit mysterie:
‘Toen kwam men de kamer binnen en ik raakte geheel van streek. Terwijl ik iets zei
wat nergens op sloeg, ging ik weg van het schilderij.... Ik was bang, dat men het mij
plotseling zou uitleggen’14).

De toekomst als vraag
Het heden wordt dus losgesponnen uit het patroon dat als een zichtbaar en kenbaar
gegeven misleidend scheen op te lichten in de stralenbundels van een vermeende
wetmatigheid. Altijd, en zeker binnen de grondlijnen van het marxisme, wordt het
heden echter opgevat als een worden. Het wordt nimmer statisch, altijd dynamisch
gezien. Bestaan is altijd bestaan tot, bestaansverwezenlijking. De mens ziet daarom
toch altijd weer uit naar de toekomst. Een toekomst die in het verlengde ligt van een
bestaan dat als wonder hervonden is, verschilt echter even wezenlijk van een
vastliggend en bekend geacht einddoel, als een mysterievol heden verschilt van een
heden dat inzichtelijk geacht wordt. Ook de toekomst, het lot van de mensheid én
van de individuele mens, komt in het teken van de vraag te staan. De uitroeptekens,
die op afstand werden aangezien voor wegwijzers naar de toekomst, blijken,
dichterbijgekomen, vraagtekens te zijn.
12) Denj Poezii 1962, p. 197.
13) Denj Poezii 1960, p. 99.
14) Joenostj 6, 1962, p. 57.
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de mens zich voort? Deze vraag stelt zich Andrej Wosnesenskij naar aanleiding van
een gedachte-verbinding, gelegd tussen de snelheid waarmee hij reist over de
Roebljow-chaussée, èn de ‘mythologische, gevleugelde schilderingen’ van de
monnik-schilder naar wie de chaussée is genoemd. Deze gedachte-verbinding geeft
aan zijn snelle voortsuizen over de weg een welhaast mythologische diepte, de
dimensie van een wonder dat tegelijk beangstigt en de wezensvraag oproept: ‘Vlieg
ik? Val ik? Als een sperwer? Als een steen?’ Hetzelfde wonderkarakter heeft het
persoonlijk lot voor Anatolii Koedrejko. Hij ziet dit lot gesymboliseerd door een ver,
onbekend danseresje, dat 's avonds, als alles rondom donker is - men herinnere zich
de eerder genoemde nacht-motieven - danst voor een verlicht venster. Ze is een wezen
dat ‘terugwijkt voor de naar haar uitgestrekte handen’. Ze blijft altijd even ver en
even raadselachtig. Toch ‘heeft de dichter haar lief zonder te weten waarom’15). Juist
in zijn mysterieuze onbekendheid is het lot begerenswaardig en vermag het te boeien.
Dit geldt ook voor Nadezjda Poljakowa. Een meisje gaat op een prille ochtend baden
in een meer. Daar hoort ze in de stilte een verre, onbekende roep, die klaarblijkelijk
tot haar is gericht. Ze weet niet wie heeft geroepen, wat is gezegd - degene die riep
‘heeft zijn geheim bewaard’ - en vanwaar het geluid kwam. Toch is ze vervuld van
‘plotselinge vreugde.... omdat ze als het ware haar lotsbestemming ontmoette’16).
Even raadselachtig wordt het lot van de geschiedenis in het algemeen. Waarheen
is zij op weg? ‘Waarheen snelt, jaar in jaar uit, zomer na zomer, eeuw na eeuw de
eeuwig draaiende aarde voort’ vraagt Joerii Pankratow?17) ‘Waarom rijst hoogte na
hoogte op in een stroom van vurig licht? O toekomst, geef ons toch antwoord....’.
Eenzelfde onzekerheid aangaande het historisch gebeuren beklemt E. Winokoerow.
Bij hem is echter nóg duidelijker de verschuiving van het geloof naar het gebied van
de twijfel merkbaar. Juist het feit dat hij dit geloof zo wanhopig van zichzelf eist,
verraadt zijn heimelijke angst: ‘Geloof in de geschiedenis! Anders is alles even
zinloos als een droom! Geschiedenis, hier ben ik! Naar jou stel ik een onderzoek in.
Ik dreig! Ik sta voor een duel! Ik zal het uitschreeuwen, hoor je het? Wat ben je? Een
verbluffend wonder? En is iedere stap van jou wel heilig? Of ben je een zinloze
verzameling ideeën en gebeurtenissen, personen en jaartallen....?’18).

De vrijheid als grond van de onbepaaldheid
Bepaaldheid van richting en onvermijdelijkheid van het einddoel zijn de directe
consequenties van ieder determinisme. Men beweegt zich veilig voort binnen hekken
van zekerheid, die hoogstens een kleine speling toelaten doch ieder anders gaan ten
enen male uitsluiten. De mogelijkheid is hier beperkt tot variaties naar links en rechts;
ze blijft gevangen binnen de bermen van de ene hoofdweg met haar
éénrichtingsverkeer.
Anders wordt dit, wanneer een nieuw ingevoerde dimensie, de vrijheid, deze
letterlijk éénzijdige mogelijkheid doorbreekt. De vrijheid ‘bevrijdt’ de mogelijkheid,
15)
16)
17)
18)

Newa 5, 1959, p. 13.
Newa 3, 1958, p. 98.
Denj Poezii 1960, p. 77.
Znamja 7, 1961, p. 83.
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plaats voor de alzijdige openheid van de zee. Men herinnere zich Doebrowina's
symboliek van de golf en met name de regels waarin ze bekent ‘niets anders te willen
dan dat haar vrijheid geen grenzen zou kennen’.
Naast voorbeelden van een bezinning op de onbestemdheid van de richting zijn
er inderdaad ook voorbeelden uit de hedendaagse sovjet-literatuur aan te voeren, die
er op wijzen dat men zich evenzeer bewust begint te worden van een innerlijke
vrijheid, vooral wat de keuze van levensrichting en bestaanszin aangaat. Deze
bewustwording sprak al uit de wijze, waarop Andrej Wosnesenskij de vrijheid van
de vliegende sperwer stelde tegenover de onvrijheid van een vallende steen en uit
zijn vraag, welk van deze twee categorieën bepalend is voor het bestaan.
Bijzonder in het proza der jongere schrijvers is dit een telkens weer aan de orde
gesteld thema. In de roman De eer van G. Medynskij heeft de jonge Anton meer dan
genoeg van de ‘uitgestippelde weg’19). Nog radicaler gaat de jonge Dimka in
Aksenjews Kaartje naar de sterren tekeer tegen het geblinddoekte meelopen en het
vermijden van alle risico's: ‘Je hebt nog nooit in je leven een ernstige beslissing zelf
genomen. Nooit heb je een risico aangedurfd. Verdraaid! We zijn nog niet geboren
of alles is al voor ons uitgedacht. Onze toekomst is al vastgelegd. Daar bedank ik
voor. Liever een landloper zijn en overal pech hebben, dan mijn leven lang een kleine
jongen die de beslissingen van anderen uitvoert’20). In W. Tendrjakows roman Vandaag
de dag, horen we uit de mond van Birjoekow eenzelfde protest: ‘U wilt dat wij geen
fouten maken als wij zoeken. U bent verschrikkelijk bang voor dwaalwegen. Maar
U kunt ons niet eens zeggen waarin ons dwalen eigenlijk bestaat. U wilt niets
riskeren’21). Ook Tamara in Lidia Oboechowa's roman De splinter verzet zich fel
tegen de pogingen van het agitatie-bureau, haar in één richting te dwingen: ‘Maar
als ik nu eens geen agitatie wil? Ik wil feiten en zal me er dan zelf wel mee verstaan!
Waarom moet ik Sinekajews conclusies gelovig accepteren, wanneer ik in staat ben
mijn eigen conclusies te trekken?’22).
De voorgeschreven richting suggereert slechts zekerheid. In feite is ze een groot
gevaar, een usurpatie ten opzichte van de waarheid, een bedrog. De mens ontleent
juist zijn waarde als mens, als wezen dat zich boven zichzelf vermag uit te beuren,
aan zijn vrijheid. Dit is het onderwerp van een gesprek, dat in Doebows De harde
proef Aljosja voert met een oudere arbeider. De laatste leert hem: ‘Alles, jongen,
moet je met het eigen verstand begrijpen. Anders zegt men je vandaag dat iets wit
is, en je gelooft het. En morgen dat het zwart is, en je gelooft het ook....’. Aljosja
heeft deze wijsheid goed ter harte genomen. Voortaan weet ook hij, dat de mens
altijd zelf moet denken: ‘....De mens moet over alles nadenken en voor alles
verantwoording dragen.... Wil je soms dat anderen voor je denken? Voor jou
beslissen? En dat je gaat waarheen men je stoot en doet wat men je zegt? Zo leven
schapen!’23). Ook voor de jonge schilder in Moskowkins Sjarik blaft naar de maan
staat het vast, dat ‘de mens moet doen wat hij denkt en wat hij wil....’24).
19)
20)
21)
22)
23)
24)

Moskwa 1959, 4-5.
Joenostj 6, 1961, p. 12.
Molodaja Gwardia 1959, 10, 11, 12
Newa 1, 1961, p. 50.
Nowyj Mir 9, 1960, p. 54.
Joenostj 5, 1960, p. 12.
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Eerst dan vermag men zijn bestaan die diepte en openheid te geven, die de
verwondering mogelijk maakt. Eerst dan wordt het bestaan weer dat mysterie, dat
zich ook opendeed achter de eerder genoemde richtingloosheid. Vrijheid
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betekent absoluut niet alleen maar een horizontale uitbreiding van het vlak der
mogelijkheden, een verlenging van de scala der keuze. Het betekent allereerst een
winnen aan diepte, een ‘nieuwe dimensie’, zoals het treffend getypeerd wordt in
Snegows Ga tot aan het einde. Wanneer het meisje Larissa zegt ‘zich naar eigen
goeddunken haar leven te willen scheppen’ wordt dit door Terentjew ervaren als een
‘wonderlijk iets’, waardoor zij ‘als het ware leeft in een andere dimensie’25). Door
dezelfde bestaansverdieping is Dimka's broer getroffen in Aksenjews genoemde
roman: ‘Jullie (jongeren) hebt iets bijzonders; iets dat wij niet hebben, hoewel we
slechts een dozijn jaren van jullie verschillen. En deze bijzonderheid is goed....’26).
Vrijheid en openheid aan mogelijkheden zijn de twee facetten van eenzelfde nieuwe
bestaanservaring. Er is echter mog een derde facet. Zowel de vrijheid als de openheid
aan mogelijkheden verlengen zich tot in het gebied van de toekomst. Men ziet steeds
duidelijker in, dat de weg naar de toekomst afgelegd wordt ‘in het donker van de
vrijheid’ zoals Berdjajew het uitdrukt. De risico's, die aan ieders vrijheid inherent
zijn, veronderstellen evenzeer de kans op een verdwalen als de kans op een goed
uitkomen. Men beseft de ambivalentie der menselijke vrijheid, de mogelijkheden
ten goede èn ten kwade. Mogelijkheden die des te zwaarder wegen, naarmate de
macht van de mens over zijn wereld groter wordt. Het determinisme maakt langzaam
maar zeker plaats voor een voluntarisme, de zekerheid voor de wisselvalligheid, de
ambiguïteit. Men is zich bewust aan het worden, dat de afloop van het persoonlijk
bestaan èn van het historisch gebeuren in hoge mate afhangt van de richting die de
menselijke wil bij de bestaansverwezenlijking kiest. Ljoedmila Tatjanitsjewa dicht
over de mens: ‘Het lot van deze planeet ligt in zijn handen; het lot van deze planeet
met heel haar pijn, met heel haar moeizame strijd, met haar sprookjesachtige
nieuwheid en met haar atoombom die hangt boven deze eeuw. Ja, het is zeer
verantwoordelijk om mens te zijn’27). Men ziet, licht en duister schemeren tegelijk
door in het perspectief dat zich vanuit het besef der menselijke vrijheid opent op de
toekomst. De sprookjesachtige nieuwheid enerzijds en de atoomdreiging anderzijds
zijn van deze tegendelen de duidelijke exponenten. Nog meer in het teken van de
vrees, die oplicht aan het besef van de menselijke vrijheid en de menselijke macht,
staat een gedicht van Kirsanow: ‘Denk na! Het leven is niet zo geweldig. Je kunt het
in één klap stukbombarderen.... Het is allemaal zo weinig degelijk en zo klein. Spot
er niet mee, noch met de aarde, noch met de ziel. Raak nooit uit gebrek aan ernst die
gevaarlijke knoppen aan....’28). Kortom, men ontdekt, dat de machten waarover de
mens - als altijd op een tweesprong - beschikt en in de toekomst in nog grotere mate
zal beschikken, zowel een zegen als een vloek kunnen zijn.

De angst voor de eindcatastrofe
‘Raak nooit uit gebrek aan ernst die gevaarlijke knoppen aan....’. Men waarschuwt
om te voorkomen. Doch elke waarschuwing is machteloos tegenover de vrijheid. De
25)
26)
27)
28)

Znamja 6, 1961, p. 61.
Joenostj 6, 1961, p. 56.
Oktjabrj 10, 1963, p. 4.
Znamja 11, 1962, p. 137.
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met angst vooruit’, dicht Leonid Martynow29). ‘Er zijn uren waarvan de seconden
klinken als de weigeraars van een revolver.... Gelukkig! Het kruit is nog niet ontploft’.
Ilja Selwinskij ziet de wereld, met wat ze nog aan tederheid en liefde kent, liggen
‘in de opengesperde bek van de (een ogenblik) rustende oorlog’30).
Deze angst meldt zich aan op een wijze, die duidelijk maakt dat men hier geen
verkapte protesten tegen ‘buitenlandse oorlogsophitsers’ in mag zien. Hier spreekt
iets veel diepers. Hier spreekt een bestaansangst, die wel degelijk haar grond vindt
in het besef, dat de menselijke vrijheid mogelijkheden ten goede èn ten kwade inhoudt.
Sergej Narowtsjatow stelt de ondergang van Atlantis, dat door blinde natuurkrachten
- dus van buitenaf - vernietigd werd, diametraal tegenover de ondergang die de
mensheid ooit in de toekomst aan zichzelf zou kunnen voltrekken: ‘Wij hebben zelf
de vernietigende krachten opgewekt in het binnenste der materie.... Is de intrige
eenmaal door onszelf bedacht, dan ligt ook de ontknoping in onze handen’31).
Bijzonder indringend stelde Leonid Leonow dit thema aan de orde in zijn rede op
het congres van Europese schrijvers, dat in augustus 1963 te Leningrad werd
gehouden32). Er spreekt een grote reserve uit tegenover de optimistische theorie, dat
er een continue ontwikkeling ten goede plaats vindt in de geschiedenis. Enige maanden
eerder werden opvattingen als Leonow hier huldigt en waaruit de angst voor een
totale wereldondergang spreekt, fel veroordeeld in een scherp gesteld artikel, dat de
Literatoernaja Gazeta op 6 juni 1963 publiceerde. Dergelijke opvattingen werden
toen afgedaan als decadent. De optimistische visie op de toekomst werd er
nadrukkelijk aangeprezen als alleenzaligmakend.
Leonid Leonow doet het gevaar uit de doeken, dat onze technisch zo
geperfectioneerde wereld, ondanks haar verworvenheden of misschien juist ‘dank
zij’ die verworvenheden, in toenemende mate bedreigt: ‘....Soms lijkt het of er voor
onze tijdgenoten geen enkele reden is om bijzonder pessimistisch te zijn. Alles
rondom beweegt zich immers volgens plan voort. De vooruitgang straalt ogenschijnlijk
van gezondheid en is in volle galop, zou men zeggen.... Maar zie eens, hoe de
manometers trillen, die de geestelijke welstand in de wereld aangeven. Merk eens,
wat voor een brandlucht zich verspreidt vanuit de onder tè hoge spanning staande,
oververhitte kabels onder onze voeten. Voel eens, hoe ons gezicht verschroeid wordt
door de oververhitte lucht; hoe er verdachte geluiden hoorbaar zijn, die niet alleen
afkomstig zijn van het ontwaken van werelddelen of van de geboorte van nieuwe
ideeën, maar van nog iets anders. ....Iets dergelijks ervaar je wel eens in je slaap,
wanneer je achter een deur de verborgen ademhaling meent te horen van een of ander
onbeschrijfelijk monster dat, zodra zich ergens een spleetje vertoont, onmiddellijk
naar binnen zal stormen....’. Zo krijgt voor Leonow het klimaat waarin wij leven iets
unheimlichs. En dit unheimliche groeit naarmate de ‘vooruitgang’ zich in sneller
tempo voltrekt: ‘De kromme van het menselijk kunnen is de laatste tijd al te stijl
gestegen. Ze loopt bijna verticaal omhoog. Maar bij dergelijke snelheden kan een
klein zandkorreltje al voldoende zijn, om de fragiele schoepen van de turbine van
onze beschaving te vernietigen.... Totdat plotseling, op een kwade
29)
30)
31)
32)

Denj Poezii 1962, p. 17.
Denj Poezii 1961, p. 183.
Denj Poezii 1962, p. 270.
Literatoernaja Gazeta, 8 aug. 1963.
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dag, door onze steeds talrijker wordende blunders heel de cultuur werkelijk in de
lucht zal vliegen en voorgoed van de aardbodem zal verdwijnen. Wat dan achter zal
blijven zijn slechts de grotten van het paleolithicum. Dezelfde duisternis zal dan weer
uit het binnenste der aarde opstijgen, die al honderdduizend jaar lang, gedurende
heel de geschiedenis der mensheid, de vijand was van onze vooruitgang’.
De heimelijke dreiging van een ontwikkeling ten kwade blijft voortdurend op de
achtergrond. Soms lijkt ze een tijd lang overstemd door het lawaai, dat ons jachtend
bezig-zijn begeleidt, of vergeten bij het appèl dat een moderne maatschappij altijd
weer op de mens doet. Nooit is de angst echter verdwenen, hoogstens is zij
verdrongen. Wijken geluid en beweging van het wereldgebeuren even terug, dan
spreekt ze onmiddellijk uit de vrijgekomen stilte. ‘De stilte is zwanger van ver
gerommel’, dicht Semjon Kirsanow33). Hij ziet de doodsangst van een stervende
soldaat verlengd tot in onze dagen, om er gemeengoed te worden van allen die de
dreiging begrijpen van een toekomst, waarin gespeeld wordt met de mogelijkheid
van een wereldvernietiging. Voor A. Kasatkin betekent de stilte van een nachtelijke
meditatie eveneens een vis-à-vis met deze angst: ‘....De ongerustheid is niet verdwenen
uit deze pakkende stilte.... Zelfs een klein geluidje in de verte gaat niet voorbij zonder
ons angstig te maken.... Het gaat om het lot van de wereld’34). Iwan Rjadtsjenko ziet
hoe 's nachts, als alle leven verstomd is, een verzameling speelgoedpoppen zwijgend
de mensheid aanstaart, terwijl op de achtergrond de ‘luider en luider wordende....
doffe echo van de atoomchaos onzichtbaar de steden doet trillen’ en alle poppen ‘als
van gummi doet beven’35).
De atoombom wordt het levend symbool van de mogelijkheden ten kwade. De
herinnering aan de in steen gebrande schaduw van een Hirosjima-slachtoffer doet
A. Nikolajew vragen: ‘Zal misschien ooit het uur aanbreken, waarop ook onze
schaduw gevangen zal zijn in een dodelijke greep en zonder ons in het steen zal
achterblijven?’36). Geconfronteerd met de realiteit van de atoombom ontwaart Nikolaj
Braun in de toekomst het spookbeeld van een levenloze, leeggebrande aarde: ‘....Men
maakt al bliksems klaar en de dood bedreigt reeds iedereen. De aarde vergeeft ons
deze waanzin niet, die rijpt in het menselijk verstand. Het is een verschrikking, te
leven op een Vesuvius die kookt vol lava en vuur.... De aarde wil niet in het atoom-as
uitdoven als een dode woestijn’37). De aarde verzet zich, maar de dreiging blijft.
Leonid Chaoestow moet denken aan een mogelijke wereldvernietiging bij het zien
van de dode verlatenheid van Pompeii38). Hetzelfde Pompeii inspireert Jakow
Chelemskij tot niet bepaald optimistischer gedachten aangaande de toekomst: ‘Het
zien van deze gedenktekens is niet te verdragen. Hier, in het gestorven en uitgedoofde
antieke stof, zie ik het dreigend tafereel van Hirosjima en ik ben verontrust over het
lot van de wereld’39). Voor Jewgenii Dolmatowskij roepen zowel dit Pompeii als de
ruïnes van Athene de angst op voor een nog grotere catastrofe, die heel de mensheid
bedreigt: ‘Blijven er bij de wisseling van tijdperken altijd alleen maar ruïnes over?
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)

Denj Poezii 1958, p. 50.
Nowyj Mir 7, 1959, p. 62.
Denj Poezii 1962, p. 233.
Denj Poezii 1958, p. 75.
Zwezda 9, 1962, p. 90.
Newa 2, 1961, p. 13.
Denj Poezii 1960, p. 140.
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roem verloren.... Maar ik zeg U: als (de catastrofe) nu zou beginnen, dan gaat deze
oever voor eeuwig ten onder. Want de radioactiviteit zal het leven op deze dierbare
aarde niet opnieuw laten bloeien....’40). Een andere keer is het weer Atlantis met haar
‘onbekende steden, die slapen op de bodem van de oceaan, diep onder water’,
waardoor twijfel gewekt wordt aan een goede afloop van de wereldgeschiedenis:
‘Paleizen staan er in onbeweeglijke rijen. Het sluimerend water beschermt hen.... Is
het hun misschien gegeven, de bewoonde steden van de aarde te overleven? Is het
misschien toch in het geheel niet voor niets, dat de oceaan hen verbergt, maar om
hen te redden van dodelijke wonden, van het vaste land, van deze gevaarlijke
moeder?’41).
De dreiging komt zelfs daar tot bewustzijn, waar in het perspectief op de toekomst
de overwinning van tijd en ruimte als hoogste ideaal van de mens zich reeds begint
af te tekenen. Wladimir Pawlinow spreekt over ruimtevaarders die van de aarde
vertrekken om er, als het ware ‘door de tijd heen’, terug te keren. Hoe zal de aarde
er dan uitzien? ‘Zal ze dan niet uitgestorven zijn, verschrikkelijk en nog langzaam
nagloeiend in haar duistere as.... en hen, die terugkeren van zwerftochten door de
ruimte, met zwijgen begroeten?’42). Dezelfde angst tempert ook voor Robert
Rozjdestwenskij de verwachting van een onverdeeld gulden toekomst. In een lang
en aangrijpend gedicht, Een brief aan de dertigste eeuw, weet hij de ambiguïteit van
het bestaan wel bijzonder duidelijk weer te geven. Het is evenzeer een doorkijk op
de mogelijkheden ten goede als op de kansen ten kwade, waarbij het bestaan gevat
blijft in de spanning van een adembenemende wedloop tussen licht en duisternis.
Zijn Brief is vanuit dit evenwicht der mogelijkheden een poging tot bezinning op het
heden. Dit heden is, als bestaanverwezenlijking en dus als dynamisch moment,
geplaatst in het perspectief van heel het historisch gebeuren en geladen met een
eschatologische dimensie, die de strijd tussen licht en duisternis tot haar paroxysme
brengt. Juist dit besef dwingt Rozjdestwenskij om óók stil te staan bij het spookbeeld
van een wereldondergang, en wel op een wijze die al het bovenstaande overtreft:
‘Op de laatste oever staat de mensheid. Vergeten zijn tsaren en regeringen, vergeten
alle gedachten over de eeuwigheid. Op de laatste oever staat de mensheid en boven
de rest van de wereld hangt een nevel van radioactieve stof. ....Alle dromen over het
wonder dat toekomst heet zijn losgelaten. Alleen het verleden is gebleven, het
verleden. Heel veel verleden maar nauwelijks een heden; een onbegrijpelijk heden,
een broos heden, een leeg heden.... Nu breekt het laatste aan, het laatste. Zie, de
laatste tere lente komt. Nooit was er zo'n lente. Nooit bloeiden zo de bloemen en lag
de dauw zo bestoven in het regenboogkleurige gras... Maar het is allemaal voor het
laatst, voor het laatst, voor het laatst. Alles eindigt, alles wacht op dit einde. In een
ziekenhuis wordt een jongetje geboren, het kondigt zich vol vreugde aan. Maar de
artsen bezien het met een bittere liefkozing. Op de laatste oever staat de mensheid.
Boven de aarde hangt een koperen zon. Vanaf de oceanen waait een dode wind,
langzaam. De verschrikkingen worden afschuwelijk. Op de aarde was van toen af
aan niets meer.... geen redders meer en geen geredden....’43).
40)
41)
42)
43)
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De gerichtheid op een voltooiing van het historisch proces in een volmaakte eindfase
blijkt in de hedendaagse sovjetliteratuur niet te impliceren, dat men deze voltooiing
dáár vastgeankerd ziet waar de krachtlijnen van de geschiedenis - waarlangs het
heden zich dan als vanzelf zou voortbewegen - geacht worden samen te komen. De
allesbeslissende factor is hier de herontdekte menselijke vrijheid. Het prevaleren van
een voluntaristische component boven een deterministische maakt, dat de resultante
‘op zij’ komt van deze veronderstelde krachtlijnen. Het bestaan krijgt een veelvoud
van mogelijkheden tot zelfverwezenlijking. Het wordt openheid, mogelijkheid,
vrijheid en daarom ook raadsel, wonder, mysterie.
Is het heden hierdoor geladen met de ambiguïteit, de toekomst is het in gelijke
mate. Ook zij wordt losgemaakt uit de zekerheden die men haar vroeger dacht te
moeten toeschrijven. Ze is niet slechts vraag omdat ze buiten ons gezichtsveld ligt,
maar óók en vooral, omdat men op een goede afloop geen wissel meer trekken kan.
De mogelijkheid van een fataal einde weet men evenzeer aanwezig.
De vrijheid houdt dus duidelijk een risico in. Dit dwingt de mens - ook de
sovjetmens - steeds opnieuw, zijn enorme verantwoordelijkheid onder ogen te zien
en te beseffen dat aan zijn geest en zijn handen de wereld - meer nog: heel het
universum - in steeds grotere mate is toevertrouwd.
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De betekenis van de nucleïnezuren voor de mens en zijn nageslacht
A. Thiadens S.J.
IN 1957 werd de Nobelprijs toegekend aan A. Todd als erkenning voor zijn
baanbrekend werk op het gebied van de chemische genetica. In 1958 ontvingen J.
Lederberg, G.W. Beadle en E.L. Tatum de Nobelprijs voor hun research betreffende
de overdracht van erfelijke eigenschappen. In de nieuwe handboeken der genetica
wordt het jaar 1958 aangeduid als het geboortejaar van de moderne wetenschap der
erfelijkheidsleer; van de moleculaire biologie en de moleculaire genetica.
Het tijdperk waarin het fruitvliegje gediend had als het laboratoriumdier bij uitstek
voor genetische experimenten, was gesloten - de schimmel, neurospora,
bacteriënculturen en bacterieophagen namen zijn plaats in. Oude terminologieën
werden afgeschaft, nieuwe vaktermen ontstonden. De biochemicus met zijn chemische
analysen en methoden trad binnen in het domein der erfelijkheidsleer. De resultaten
van S. Ochoa en A. Kornberg werden in 1959 al met een Nobelprijs gehonoreerd.
Toen in 1962 deze onderzoekers hun experimenten met artificiële virus publiceerden
en het ‘Kornbergenzym’ algemeen erkend was in de gelederen der biochemici,
ontvingen J. Watson en F. Crick hun Nobelprijs voor het model van het DNA dat zij
in 1953 de wereld vertoonden. Wat betekenen die magische lettercombinaties RNA
en DNA, die heden in allerlei kranten, tijdschriften en boeken gebruikt worden?
Welke stormachtige ontwikkelingen grijpen heden ten dage plaats in deze biologische
wetenschappen? Is het waar dat zich voor de mensheid ongekende mogelijkheden
openen, ingrijpender dan de vinding en toepassing van de nucleaire reacties?
Nu wij op de drempel van deze nieuwe tijd staan, is het goed ons te realiseren, dat
er tegelijkertijd het grote gevaar bestaat, dat wij alle heil alleen van de
natuurwetenschappen verwachten. Eigenlijk is geen enkele grote ontdekking meer
in staat ons werkelijk te verbazen. In korte tijd is ons wereldbeeld meer veranderd
als in vele eeuwen hiervoor. Met een grote vanzelfsprekendheid aanvaarden wij
iedere nieuwe vinding. Een tijd van bezinning op de waarde der resultaten ontbreekt
ons meestal en dan is het niet ondenkbaar, dat wij de beperktheid en de relativiteit
en de eigenlijke waarde der ontdekkingen niet zien. Men kan, geloof ik, zeer
gemakkelijk verblind worden door verbluffende vondsten. Het resultaat is dan dat
men óf een zo hoge waarde gaat hechten aan de natuurwetenschap, dat men de
onderzoekers opzweept en opjaagt, zodat werkelijke research onmogelijk wordt, óf
dat men klakkeloos alle resultaten aanneemt zonder enige kritiek en direct wil gaan
toepassen, zodat zuiver wetenschappelijk onderzoek dat niet gericht is op directe
toepasbaarheid in de maatschappij, minder geacht wordt. Het resultaat is hetzelfde:
men doodt de wetenschap; men plaatst de onderzoeker onder druk, hetzij van de
publieke opinie, hetzij in een beperking van financiële middelen die voor verdere
projecten nodig zijn, en men richt het intellectuele potentieel slechts op één bepaald
onderzoek, waar-
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door andere terreinen van onderzoek gesloten moeten worden. Dit laatste is met name
in de U.S.A. reeds duidelijk waarneembaar: de ruimtevaart is overheersend geworden.
Welke zijn nu echter deze onvoorstelbare mogelijkheden, die de moderne
wetenschap ons onthult? Wat verbergen die magische afkortingen RNA en DNA en
wat betekenen zij voor de mens?
Reeds lang is bekend dat de cellen de kleinste gestructureerde eenheden van leven
zijn. Zij kunnen samen een weefsel vormen. Meerdere weefsels kunnen onderling
gestructureerd een hogere eenheid vormen: een orgaan. Tenslotte vormen de organen
samen een organisme. Maar ook binnen iedere cel kan men verschillende structuren
onderkennen, waarvan de celkern wel de belangrijkste is. Tijdens de celdeling worden
hierin een aantal draadvormige structuren zichtbaar, die gemakkelijk te kleuren zijn
en daarom ‘chromo’-somata genoemd worden.
De erfelijke aanleg nu van mens, dier en plant is in deze chromosomen vastgelegd.
In kruisingsproeven met het fruitvliegje kon T.H. Morgan zelfs nauwkeurig de plaats
(locus) op de chromosomen aanwijzen, waar een bepaalde erfelijke aanleg
gelocaliseerd was. Rond 1930-1940 was één der idealen der erfelijkheidsleer om van
ieder levend organisme chromosoomkaarten op te stellen, waarmee een genenkaart
correspondeerde, die de locus der erfelijke eigenschap aangaf.
In 1871 werd reeds vastgesteld, dat de nucleus - celkern - een organisch zuur bevatte,
waarin fosforzuur voorkwam. Nog lang voordat men de structuur en de functie van
dit zuur kende, werd er reeds een naam aan gegeven: kernzuur oftewel nucleïnezuur;
N-ucleic A-cid: NA. Latere analyses wezen uit, dat de nucleïnezuren reuze-moleculen
zijn en bestaan uit lange ketens, die ontstaan door het aaneenschakelen van moleculen
fosforzuur - suiker - fosforzuur - suiker enz. Men onderscheidde een tweetal kernzuren
op grond van het suikercomponent, dat erin voorkomt, namelijk het ribonucleïnezuur
(RNA), dat de suiker ribose bevat, en het desoxyribonucleïnezuur (DNA), dat
desoxy-ribose als suikercomponent bevat. Beide typen kernzuur dragen aan iedere
suikermolecuul één bepaalde basische stof. Meestal zijn de DNA-moleculen
uitsluitend gelocaliseerd in de celkern en vindt men ongeveer 90% van het RNA in
het cytoplasma van de cel. De ontdekking dat de chromosomen voor een groot deel
bestaan uit nucleïnezuur en wel van het type DNA; de resultaten van J. Lederberg
in 1946, dat ook in bacteriën uitwisseling bestaat van genetisch materiaal, hoewel
geen chromosomen waargenomen kunnen worden en bacteriën bovendien
nucleïnezuur bevatten; het feit dat de proeven met neurospora uitwezen dat ook de
chemische reacties binnen de cel door erfelijke factoren bepaald werden; de vondst
dat zelfs virus nucleïnezuur bevatte - dit alles leidde tot de conclusie, dat de erfelijke
aanleg van ieder levend organisme op moleculair niveau gecodeerd is en wel in het
nucleïnezuur: DNA in de chromosomen binnen de celkern.
Al spoedig werd nu de hypothese geboren dat de volgorde en het aantal van de basen,
die aan de suiker desoxyribose én het DNA gebonden zijn de genetische aanleg van
een levend organisme bepaalt.
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Voor de overdracht van de genetische informatie vanuit de celkern naar het cytoplasma
doet het nucleïnezuur RNA dienst. Als ‘messenger’ neemt het RNA in zijn volgorde
van de basen aan zijn ribosemolecuul de genetische code van het DNA over. Het
DNA blijft steeds in de celkern. Het RNA verlaat de celkern en migreert naar het
cytoplasma. Daar draagt het RNA zijn code over aan de ribosomen: kleine korrels.
Deze kleine celorganellen fungeren nu op hun beurt als matrijs, als template bij de
vorming van de eiwitten, zodat de volgorde van de aminozuren, de bouwstenen van
het eiwit, uiteindelijk bepaald wordt door het DNA in de celkern, via het RNA als
‘messenger’.
Zo is er in iedere cel sprake van overdracht van genetische informatie door DNA
en RNA.
Het was noodzakelijk deze intra-cellulaire overdracht van erfelijke aanleg
simplistisch in grote lijnen uiteen te zetten, om duidelijk te maken op welke wijze
beide nucleïnezuren heden ten dage zo'n belangrijke rol voor de mens en zijn toekomst
gaan spelen. Realiseren wij ons immers even, wat deze overdracht van genetische
informatie binnen iedere levende cel betekent: de erfelijke aanleg van mens, dier en
plant is in iedere cel in de celkern aanwezig.
In het chromosoom is in lineaire rangschikking de gehele erfelijke aanleg
gelocaliseerd en wel geschreven in de code van moleculen: in de volgorde en het
aantal van de basische stoffen. Deze basen vormen tesamen de letters, de woorden
en zinnen van het stukje proza, waarin onze genetische aanleg beschreven is. Deze
code wordt door het messenger RNA naar het cytoplasma gebracht en dicteert de
vorming van specifieke eiwitten. En het zijn de eiwitten die, hetzij als
structuurproteinen de vorm van de cel bepalen, hetzij als katalysatoren in de chemische
reacties binnen de cel actief zijn en zó meewerken aan de produktie van alle chemische
substanties in de cel.
De grote taak is nu dit geheimschrift te ontcijferen.
Nirenberg komt de eer toe in 1962 de eerste letter van deze code te hebben
geïdentificeerd. Hij maakte kunstmatig RNA met aan ieder ribosemolecuul steeds
dezelfde base en het antwoord was een eiwit dat bestond uit een lange keten van
steeds hetzelfde aminozuur. De base uracil gaf als eiwit poly- (veel-) phenyl alanine!
Koortsachtig werken vele laboratoria aan het codificatieprobleem én trachten de
genetische code te ontcijferen. Maar reeds in 1944 was een verbazingwekkend
experiment met bacteriën beschreven, dat thans toegepast wordt bij hogere
organismen: de transformatie en niet alleen door middel van DNA, maar ook door
het RNA.
Deze experimenten zijn het antwoord op de vraag: ‘Is het mogelijk bij levende
organismen door middel van nucleïnezuren erfelijke eigenschappen over te dragen,
van het ene dier op het andere dier bijvoorbeeld, en wel zodanig, dat ook diens
nakomelingen deze eigenschappen behouden?’
Met andere woorden: is het mogelijk het DNA onbeschadigd uit de celkern te
extraheren (er uit te halen) - en daarmee de erfelijke aanleg - en dit geëxtraheerde
DNA in een andere celkern in te voeren? Maar we hebben reeds gezien, dat ook RNA
in principe drager van erfelijke aanleg is en we kunnen dus heel algemeen stellen:
is het mogelijk door middel van nucleïnezuurextracten erfelijke aanleg over te dragen?
Welnu, bij bacteriën is het aangetoond dat dit proces, dat wij transformatie
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noemen, mogelijk is. Bij hogere organismen is in 1957 deze mogelijkheid voor het
eerst door Benoit en Leroy in Frankrijk bij eenden onderzocht en nadien in vele
laboratoria, zonder enig resultaat echter. Maar historisch gezien is het mislukken van
de experimenten in vivo met eenden, ratten, muizen en fruitvliegjes van 1957 tot nu
toe de oorzaak geweest dat vele laboratoria de transformatiemogelijkheden bij hogere
organismen onderzochten in weefsel- en orgaanculturen. Tot 1961 bleef het onderzoek
beperkt tot het zoeken naar de mogelijkheden of in vitro zoogdiercellen in staat waren
nucleïnezuur te incorporeren. Sinds 1961 bleek het mogelijk in vitro door middel
van DNA transformatie op te roepen: nieuwe erfelijke eigenschappen konden in de
cultures worden aangetoond, die vóór de invoering van het DNA niet aanwezig
waren, maar die kenmerkend waren voor de organen en weefsels, waaruit het DNA
geïsoleerd was. Het vorig jaar zijn de eerste aanwijzingen gepubliceerd, dat ook door
middel van het RNA overdracht van erfelijke informatie mogelijk zal zijn. In de
embryologie was reeds gebleken dat RNA uit hersenen van een 11 dagen oud
kippenembryo de ontwikkeling van de hersenen op een zeer jong stadium kan
induceren. Waarmee een meer algemene eigenschap van het RNA gedemonstreerd
wordt, namelijk dat het de mogelijkheid bezit om informatie over te dragen (zie
Streven, januari 1964).
Na 1961 is vooral ook onderzocht hoe en op welke wijze de nucleïnezuren de
cellen binnendringen en aan welke voorwaarden dit transformatiemechanisme
gebonden is. Dit was niet alleen belangrijk omdat men trachtte de opname van de
nucleïnezuren te verhogen en daarmee de mogelijkheid van een vergrote expressiviteit
van het transformerende agens, maar ook om op deze manier een sleutel te vinden
voor het probleem om hogere organismen in vivo te transformeren.
Zo zien we, dat thans opnieuw het probleem van de transformatie in vivo als object
van studie en experimenten onderzocht kan worden dank zij de resultaten in vitro;
waar slechts één orgaan of weefsel als object van transformatieproeven genomen
werd.
Laten wij thans eens nagaan welke de resultaten van deze experimenten in vitro zijn
en welke conclusies wij hieraan mogen verbinden in relatie tot de toepasbaarheid op
de mens.
Het DNA en RNA als ‘transforming agents’ kunnen hun invloed slechts uitoefenen,
indien zij in de cel kunnen binnendringen en daar ingebouwd worden. Het is natuurlijk
duidelijk, dat er een aantal voorwaarden zijn aan te geven waaraan de cellen moeten
voldoen om getransformeerd te kunnen worden. Een van de voorwaarden die genetisch
bepaald is, betreft de natuur van de celwanden. Een cel omgeven door een mucoide
capsule of door een polysaccharide capsule, zoals de bacterie pneumococcus bezit,
en a priori plantencellen met hun dikke ondoordringbare cellulose en/of lignine
(houtstof) verhinderen het binnendringen van de transformerende nucleïnezuren.
Bovendien is het duidelijk, dat als de celwand speciale eiwitten produceert die erop
gemaakt zijn om de nucleïnezuren af te breken, deze cellen immuun zijn voor
transformatie. Het nucleïnezuur kan niet onbeschadigd binnendringen. Het is echter
mogelijk gebleken de activiteit van deze ‘nucleïnezuurafbrekers’ te remmen. Men
gebruikte hierbij eenvoudig een sterke zoutoplossing. Als men het te behandelen
weefsel hiermee wast, blijkt het plots mogelijk de opname van de nucleïnezuren
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te doen toenemen. De zoutoplossing remt de werking van de ‘nucleïnezuurafbrekers’
en tegelijkertijd maakt het de celwand meer toegankelijk.
Naast deze erfelijke factoren die de natuur der celwand bepalen, zijn er een aantal
condities te noemen die het milieu bepalen waarin de te transformeren cellen zich
bevinden. Niet alleen in bacteriënculturen maar ook in weefselkweken is gebleken,
dat toevoeging van eiwit aan de voedingsoplossingen de opname van de nucleïnezuren
stimuleert. Men verpakt daarom de nucleïnezuren in een eiwit en dan wordt dit ‘pakje’
sneller door de cellen opgenomen dan de vrije nucleïnezuren. Vele onderzoekers
hebben hier de laatste jaren gebruik van gemaakt en bovendien ontdekt, dat deze
pakketjes ‘nucleoprotein’ bestand zijn tegen de werking van de nucleasen: de
‘nucleïnezuurafbrekers’! Gelukkig bestaat er een mogelijkheid dat binnen de cel de
pakketjes geopend kunnen worden en de nucleïnezuren vrij komen.
Een tweetal belangrijke conclusies kunnen wij mijns inziens hieruit trekken.
Het blijkt mogelijk cellen die van nature beschermd zijn tegen het binnendringen
van vreemde nucleïnezuren zó te behandelen, dat zij toegankelijk worden. Bovendien
kan men de opname verhogen door de nucleïnezuren die men wil inbrengen, te
verpakken in eiwit. In feite maakt men dus eigenlijk kunstmatige virussen! Een virus
immers bestaat voornamelijk uit een eiwitcapsule die nucleïnezuur insluit. Het bleek
dat deze pakketjes bovendien bestand waren tegen de werking van de
‘nucleïnezuurafbrekers’. Een van de redenen waarom het tot nu toe onmogelijk was
een heel organisme te transformeren, was de verdunning van de nucleïnezuren in de
bloedbaan en de hoge concentratie van de nucleasen, ‘nucleïnezuurafbrekers’, in het
bloed. Als conclusie mogen wij daarom stellen dat het hoogst waarschijnlijk is dat
in de toekomst een weg om hogere organismen te transformeren hierin zal bestaan,
dat wij het levende wezen kunstmatig infecteren met een kunstmatig virus van een
bepaalde samenstelling. Met andere woorden: het in te brengen nucleïnezuur
verpakken in een eiwit en dan als het ware een kunstmatige virusinfectie produceren.
Eén van de moeilijkheden zal echter zijn een geschikt eiwit te vinden waarop het
lichaam niet vijandig reageert en natuurlijk vóór alles een geschikt
nucleïnezuurextract.
Men mag echter binnen niet al te lange tijd verwachten, dat het waarschijnlijk
langs deze weg mogelijk zal zijn ook in vivo transformaties te bewerken. Dit betekent
dat aan de horizont de mogelijkheden opdoemen om bijvoorbeeld een erfelijk
aangelegde ziekte door een nucleïnezuurextract weg te nemen en daarvoor in de
plaats een nucleïnezuur in te bouwen dat niet meer deze ziekte oproept. Op deze
wijze zou men bij de mens preventief medisch een grote mogelijkheid krijgen. Het
bijzondere zal dan immers zijn dat men niet alleen deze persoon geneest, maar tevens
in origine zijn hele nageslacht. Men bevrijdt zijn eventuele nakomelingen van deze
erfelijke ziekte. Het is daarom te hopen dat spoedig alle condities gevonden mogen
worden die een werkelijke transformatie in vivo, ook bij de mens, mogelijk maken.
Wij mogen echter niet vergeten, dat voor een toepassing op menselijke erfelijke
ziekten in onze ziekenhuizen er nog hele speciale moeilijkheden zullen rijzen.
Op de eerste plaats de vraag naar de morele toelaatbaarheid en ten tweede de vraag
naar de donor. Stel dat het mogelijk is, dat wij een onbeschadigd nucleïnezuur - hetzij
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weten welke wij moeten inbrengen en de plaats waar en dat het inderdaad een
transformatie oproept, dan nog blijft het de vraag: is het geoorloofd en van waaruit
moeten wij ons extract maken.
De eerste vraag lijkt mij niet de moeilijkste, gezien het feit, dat de mens de taak
heeft de natuur te reguleren en het hem toegestaan is zijn gezondheid te verzorgen.
Waar het dan niet alleen een genezen is van één persoon, maar in hem tevens van
zijn eventuele kinderen, lijkt het mij a priori in overeenstemming met de huidige
praxis. Een heel andere kwestie wordt het echter als deze methode toegepast zou
gaan worden om andere redenen: om een nieuw type mens te maken, geheel afgezien
van de wijze waarop dit geschiedt, in vrijheid of onder dwang. Eens temeer geldt,
dat hier de grootheid van de mens kan blijken in het gebruik van deze methode, maar
tevens de kans van een geheel verkeerde aanwending.
De tweede vraag is veel moeilijker te beantwoorden. Om hier een duidelijker
inzicht te krijgen, is het noodzakelijk eerst voor een ogenblik te beschouwen wat er
gebeurt als een vreemd nucleïnezuur een cel binnendringt. Wij zullen dit doen aan
de hand van de resultaten zoals die bij bacteriën en bij zoogdiercellen in vitro zijn
waargenomen.
In ieder geval moet de genetische informatie, die de binnendringende substantie
draagt, geïntegreerd worden in het genoom, als geheel van de erfelijke aanleg van
de gasteel. Bovendien is het noodzakelijk, dat de hele huishouding van de ontvangende
cellen gewijzigd wordt en wel zodanig, dat een nieuwe verschijningsvorm zich
manifesteert, corresponderend met datgene waaruit het transformerende agens
geëxtraheerd is. Vanzelfsprekend zal men distincties moeten aanbrengen tussen
specifieke transformatieverschijnselen door de vreemde binnendringende
nucleïnezuren opgeroepen en secundaire verschijnselen. Het is namelijk gebleken,
dat RNA uit kalfslever ook tumorontwikkeling remt in Swiss muizen.
Welnu men heeft kunnen vaststellen, dat binnen de cel in de kern een paring
optreedt tussen overeenkomstige delen van het oorspronkelijke eigen DNA (endogene
DNA) en het binnendringende DNA (exogene DNA). Deze paring tussen het endogene
en exogene DNA resulteert in een recombinatie-vorm van het DNA molecuul. Het
is hiervoor noodzakelijk dat de ontvangende cellen een homoloog gedeelte in hun
DNA moleculen bezitten, dat overeenkomt met de structuur van het DNA van de
donorstam. Anders is geen paring mogelijk en kan er geen recombinatie-vorm
ontstaan. Vrij spoedig kan nu dit veranderde DNA, deze recombinatie, de cel
modificeren. Natuurlijk zal het bij hogere organismen moeilijker zijn de transformatie
aan te wijzen dan bij bacteriën, waar één getransformeerde bacterie aanleiding kan
geven tot een hele groep getransformeerde dochtercellen.
Het is bovendien komen vast te staan, dat een bacteriële species minder efficiënt
getransformeerd kan worden door DNA van een andere species dan door DNA van
de eigen familie. Uiteraard is het structuurverschil in het DNA hier de oorzaak van:
er zijn minder overeenkomstige gedeelten in het endogene en exogene DNA.
Eenzelfde resultaat heeft men voor het RNA gevonden; terwijl hier bovendien nog
een verschil bestaat uit welk orgaan men het RNA extraheert. Dus niet alleen of
donor en ontvangende nauw verwant zijn, maar tevens van welk orgaan men zijn
nucleïnezuur extraheert.
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Als wij deze gegevens nu toepassen op onze hierboven gestelde vraag, dan ziet men
onmiddellijk dat bij een eventueel gebruik van nucleïnezuurinjecties bij de mens,
men noodzakelijkerwijze wat het DNA betreft, menselijk DNA moet gebruiken en
bij het RNA bovendien nog rekening moet houden uit welk orgaan men extraheert.
Het is echter gevaarlijk en zinloos lang te speculeren zolang niet eerst bewezen
is, dat evenals in vitro ook in vivo transformaties mogelijk zijn. Ik meende echter dat
het goed was, niet alleen te wijzen op de mogelijkheden, maar tevens op de speciale
moeilijkheden die deze techniek en methode met zich mee zullen brengen indien men
deze op de mens zal toepassen, opdat onze verwachtingen reëel blijven.
Tenslotte wil ik nog wijzen op de experimenten, die op een heel ander terrein de
belangrijke rol van de nucleïnezuren hebben aangetoond. Ook hier bestaat echter het
gevaar, dat wij de waarde van de resultaten verkeerd beoordelen en de experimenten
niet op hun juiste waarde schatten. Ik bedoel de rol die het RNA speelt in het geheugen
en de mogelijkheid die het RNA bezit om informaties te bewaren.
Gedurende de laatste jaren zijn er verschillende publikaties verschenen die de
biochemische veranderingen in actieve zenuwcellen beschrijven. Op de eerste plaats
werd het duidelijk dat de neuronen de capaciteit bezitten verschillende eiwittypen te
synthetiseren onder verschillende omstandigheden. Het bleek namelijk mogelijk door
middel van tricyano-amino-propene gedurende korte tijd de synthese van het eiwit
te verhogen. Gedurende deze korte tijd veranderde de samenstelling van de
RNA-moleculen in hun basensamenstelling. En zoals wij al gezien hebben deze
basensamenstelling van de RNA-moleculen bepaalt het type eiwit dat geproduceerd
wordt.
Het interessante is echter, dat gebleken is in experimenten met ratten die
onderworpen waren aan ‘learning experiments’, dat er biochemische veranderingen
optraden in hun zenuwcellen. In een houten kooi van 95 × 85 × 45 cm, waarvan één
zijkant van glas was, werd op een hoogte van 75 cm een klein platform aangebracht
met voedsel. Er was een staaldraad met een diameter van 1.5 mm gespannen tussen
de vloer en het platform. De dieren, die aan het experiment deelnamen, kregen een
minimum aan voedsel en drinken. Iedere dag werden zij gedurende 45 minuten in
de kooi gelaten. Zij konden dan alleen voedsel bemachtigen als zij leerden te
balanceren op deze staaldraad en zo het platform te bereiken. De eerste dag waren
zij slechts in staat 3-5 maal gedurende de hun toegemeten 45 minuten de gehele weg
af te leggen. De tweede dag ongeveer tienmaal en op de derde en vierde dag ongeveer
twintigmaal. Het platform was erg klein, zodat de dieren er een hoeveelheid voedsel
in hun bek namen, terugliepen over de draad en op de bodem van de kooi hun veroverd
voer opaten. De controledieren kregen voldoende voedsel en drinken en bij hen werd
hetzelfde deel van het zenuwstelsel passief gestimuleerd, door ze tweemaal daags
gedurende vier dagen te roteren over 120° horizontaal en 30° verticaal met 30
wendingen per minuut. Het resultaat van 345 analyses gedaan aan Deiters zenuwcellen
was, dat de hoeveelheid RNA per cel op de vierde dag van het experiment bij de
controledieren 683 mug ± 17 bedroeg, maar in de cellen van de ratten die geleerd
hadden over de draad te balanceren, 751 ± 10 mug bedroeg. Niet alleen de totale
hoeveelheid RNA was veranderd, maar ook de
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samenstelling van het nucleaire RNA in Deiters zenuwcel. Het gehalte aan adenine
bijvoorbeeld in de controledieren bedroeg 21.4% ± 0.4 en in de geoefende dieren
24.1% ± 0.4. Deze verandering kon nog 48 uur na het experiment aangetoond worden.
Tenslotte zoals verondersteld kon worden, betekende de toename in RNA ook
tegelijkertijd een toename van eiwit. Men kon niet alleen een toename in activiteit
van verschillende enzymen aantonen, maar tevens een toename in de concentratie
van het enzym.
Wij zien hier dus hoe primair het RNA en secundair het eiwit gekoppeld is met
de neurale functies. Het is echter opvallend dat het gehalte aan RNA in de zenuwcellen
zeer hoog is. Het is daarom zeer goed mogelijk, dat het RNA een rol speelt in de
capaciteit van het centrale zenuwsysteem om informaties op te slaan. Er zijn sterke
aanwijzingen dat inderdaad het RNA een belangrijke rol speelt in het geheugen. Men
heeft in een aantal experimenten de platworm planaria gebruikt en deze wormen
getraind te reageren op bepaalde prikkels. Welnu het is bekend, dat deze worm het
vermogen bezit, als hij in tweeën gesneden is, te regenereren tot twee nieuwe vormen.
Het bleek, dat als men een getrainde worm in tweeën sneed, iedere helft na regeneratie
tot een nieuwe worm het effect van de training behouden had. Plaatste men nu echter
één helft in een oplossing van ribonuclease - een protein, dat specifiek is voor afbraak
van RNA - dan bleek het geregenereerde dier geen herinneringen aan zijn training
meer te bezitten. Daarom is de aanwijzing, dat het RNA een grote rol speelt in het
geheugen, wel zeer sterk geworden. Kort geleden meldde Life, dat oude mensen er
voordeel van hadden gehad, dat RNA uit gist geëxtraheerd, aan hun voedsel was
toegevoegd. Het scheen hun geheugen te versterken. Het is natuurlijk veel te
simplistisch om te stellen, dat de hele activiteit van het geheugen enkel een kwestie
is van een verhoogde RNA concentratie en een verandering van de samenstelling
der basen in het RNA. Het is echter wel belangrijk de vraag te stellen, waarom bezitten
de zenuwcellen zulk een hoge concentratie RNA en waarom schijnt de produktie
van de eiwitten, die hiervan afhankelijk is, gekoppeld te zijn aan de neurale functies?
Op experimentele basis is het op dit ogenblik nog onmogelijk hierop een antwoord
te geven. Wij kunnen alleen het wonderlijke feit constateren, dat de zenuwcellen van
getrainde dieren biochemisch verschillen van ongetrainde dieren en dat het hierbij
opvalt dat er een significant verschil optreedt in de natuur van het nucleaire RNA:
de basensamenstelling verandert en daardoor de eiwitsynthese.
Zo zien wij, dat in het tijdperk van nucleaire reacties, de nucleïnezuren onvoorstelbare
horizonten voor de mens openen; mogelijkheden tegelijkertijd, die hun eigen wezen
in origine aangrijpen en hun invloed in hun nageslacht behouden.
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Het sexuele probleem in Zweden
Sven Stolpe
IN de eerste maanden van dit jaar is er in Zweden heftig op het publieke forum
gediscussieerd over een onderwerp dat hier al lang geen taboe meer is. Ten gevolge
van een verontwaardigde perscampagne vormde de sexuele vrijheid, vooral van de
jeugd, het thema van alle gesprekken.
Jonge literatoren schilderen sinds een jaar of tien allerlei vormen van promiscuïteit
af als de echte vrijheid. Zoals Karl Ragnar Gierow, de bekende dichter en
theaterdirecteur zegt, voelen deze overigens verstandige mensen zich slechts vrij in
de mate dat ze zich door hun driften laten beheersen. De dijken van het fatsoen
werden doorbroken door de Noor Mykle, en zijn Zweedse navolgers willen voor
hem niet onderdoen. In 1963 traden de eerste vrouwelijke auteurs voor het voetlicht
die al even dapper vulgaire woorden gebruikten en in hun literatuur vertelden van
het ongeordende, onpersoonlijke sexuele leven.
Met deze ontwikkeling ging een andere gepaard. Statistisch blijkt de promiscuïteit
in het land voortdurend groter te worden. Bijna dagelijks zijn er sexuele misdrijven
te melden en vooral onder de jeugd nemen de geslachtsziekten op catastrofale wijze
toe. Eind vorig jaar kwam het ten slotte tot bittere strijd rond twee filmen: Ingmar
Bergmans Tystnaden en 491 van Vilgot Sjöman. De eerste bevat enkele korte scènes
waaraan puriteinse kringen aanstoot konden nemen, maar verstandige mensen
begroetten de film direct als een meesterwerk waarin de onpersoonlijke sexualiteit
niet verheerlijkt wordt maar gebrandmerkt als vernedering en onzegbare angst.
Sjömans film 491 bevat ongelooflijk rauwe beelden en dialogen, maar kennelijk is
de bedoeling ervan niet zozeer sensatie als een aanklacht tegen sociale wantoestanden.
In deze samenhang deed zich nu iets merkwaardigs voor, dat meer dan al wat ik
tot nog toe beleefd heb, bewijst dat wij in Zweden voor iets helemaal nieuws staan:
een radicale breuk met de klassieke christelijke moraal.
Een groot aantal artsen, waaronder velen van de beste, publiceerden in het begin
van het jaar een manifest waarin ze waarschuwden tegen vroegtijdig geslachtsverkeer,
duidelijk stelden dat sexuele eenzaamheid in de jonge jaren nog geen kwaad betekent,
en wezen op het gevaar van de geslachtsziekten bij onpersoonlijke sexuele contacten
buiten het huwelijk. Het manifest beriep zich op de dagelijkse ervaring van de artsen
en was in het algemeen redelijk en bezadigd. Jammer genoeg bevatte het ook enkele
moraliserende wendingen, die onaangenaam naïef en gekunsteld aandeden.
Het ontketende een bittere verontwaardiging in de Stockholmse pers. De eersten
die reageerden, waren Olof Lagercrantz van Dagens Nyheter, die reeds lang bekend
staat als een ijverige voorvechter van de promiscuïteit, Curt Samuelsson, de
hoofdredacteur van Aftonbladet, en Bo Strömstedt, de cultuurredacteur van Expressen.
De artsen werden verguisd, ze werden voor dom en onverantwoord gescholden, ze
werden vooral beschuldigd van haat. Karakteristiek was daarbij de commentaar van
een aanhanger van de ‘vrije sexualiteit’, een buitenlander, Jochum Israel geheten,
die niet eens goed Zweeds spreekt en die
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voor de radio insinueerde dat deze artsen eigenlijk nazis zijn. Men kan tegenwoordig
in Zweden geen enkele vorm van christelijke moraal meer verdedigen zonder ofwel
voor dom of abnormaal, ofwel voor nazi gescholden te worden.
Hoe was deze uitzinnige, woedende reactie te verklaren? Natuurlijk kan men
zeggen dat het hier slechts gaat om een kleine groep van ‘intellectuelen’ die de massa
van het volk zeker niet achter zich hebben, maar ze beheersen de grootste kranten
van het land. Ze zijn totaal vervreemd van het christendom; de Kerk in Zweden heeft
alle gezag verloren over de intelligentsia. Alles wat het christendom verstaat onder
verantwoordelijkheid en respect voor de persoon en de gemeenschap, is voor deze
mensen een beknotting van hun vrijheid: het is volkomen natuurlijk dat men
ongehinderd geslachtelijke omgang zoekt met ieder die men begeert; wie grenzen
stelt aan het uitleven van mijn sexualiteit, is mijn vijand. Maar dit verklaart nog niet,
waarom de reactie van deze heren tegen de waarschuwing van de artsen zo hysterisch
moest zijn. Ergens diep in hen leven er blijkbaar nog heimelijke bange vragen. Is
zuiverheid misschien dan toch nog een waarde? Was Christus misschien toch niet
de onnozele psychopaat die professor Hedenius van hem gemaakt heeft? Is het
misschien toch waar, dat men met een onpersoonlijke sexualiteit andere mensen echt
zwaar kan krenken en schaden?
In Dagens Nyheter verscheen een hoofdartikel dat de arme moraliserende artsen
in neerbuigende, humane bewoordingen afschilderde als beklagenswaardige gevallen,
die zo snel mogelijk in een ziekenhuis behoorden te worden ondergebracht: zij weten
niet eens wat ze zeggen, zij stikken in ouderwetse vooroordelen; zij beseffen niet
eens dat de christelijke moraal al even weinig deugt als de christelijke verlossingsidee
en dat de moraal steeds opnieuw moet worden aangepast aan de zeden van het
ogenblik.
In grote lijnen redeneert men dan als volgt. Met regelmatige tussenpozen stelt men
statistische onderzoekingen in over het gedrag van de moderne mens. Blijkt daaruit
dat talrijke mannen en vrouwen elkaar in het huwelijk bedriegen, dan moet dat als
moreel juist gelden, de moraal moet immers steeds aangepast worden aan de
werkelijkheid. Op die manier zinkt het niveau steeds lager. Bij ieder nieuw onderzoek
kan men dan vaststellen dat het percentage der echtbreuken alweer toegenomen is,
natuurlijk mede ten gevolge van de conclusies welke men uit het voorgaande
onderzoek getrokken heeft. Systematisch worden aldus de morele normen voortdurend
naar beneden gehaald.
Wie zich zelftucht oplegt, is niet meer ‘in’. Wie in zelfcontrole of zelfoverwinning
genot, voordeel of comfort ‘offert’ aan hogere waarden, is belachelijk, levensvreemd,
ja, eigenlijk psychisch gestoord. Een Zweedse arts heeft in alle ernst voorgesteld,
dat men in de scholen speciale lokalen zou inrichten waar de jeugd, eventueel met
begeleiding van muziek, vrij kan masturberen. De onanie wordt aanbevolen als een
bijzonder geschikte ‘uitweg’. De gedachte, dat alles wat de sexualiteit tot egoïsme
en zelfgenot verlaagt, een gevaar voor de persoonlijkheid en de samenleving betekent,
wordt veracht en bespot. Ascese is overspanning. Verzaking is onhygiënisch. Anders
willen zijn dan men in feite is, is pervers. Het is beter, niemand te verplichten zich
in te spannen; slechte punten op school hebben pedagogisch geen zin.
Ook theoretisch stuurt men aan op een verregaande ontbinding van de opvoeding.
Men kan er zich een voorstelling van maken hoe ver het in Zweden gekomen is, als
men het jongste leerplan voor het onderricht in de filosofie aan
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de gymnasia ter hand neemt. Natuurlijk komt er geen enkele christelijke filosoof op
het programma voor. Slechts drie grote namen: Plato (vooral zijn logica), Berkeley
en Marx. Heeft men de tijd niet om ze alle drie te behandelen, dan in ieder geval
Marx. Alles wat aan het christendom herinnert, wordt aldus in de geest van de
jongeren uitgehold. De intensieve propaganda in literatuur en film (waarmee de
bovengenoemde films niet bedoeld zijn) voor het ongeremde uitleven van driften en
genietingen doet de rest. Het resultaat is af te lezen uit statistieken over het sociale
leven van de jeugd. Wij staan voor een chaos.
Terwijl nauwelijks een enkele krant de strijd tegen deze verwildering ernstig
opneemt, wijst merkwaardigerwijze de grote meerderheid van de bevolking deze
ontwikkeling onmiskenbaar af. Tegen de besnoeiing van het godsdienstonderricht
op school protesteerden meer dan twee miljoen Zweden, en als men tijd genoeg had
gehad om heel de bevolking te ondervragen, zou dit getal waarschijnlijk het dubbele
geweest zijn. Aartsbisschop Nathan Söderblom heeft Minister Arthur Engberg
bedreigd met een referendum: wij willen weten hoe velen in dit land positief staan
tegenover de godsdienst! Uit zulk een referendum zou duidelijk blijken dat de
godsdienst- en moraalvijandige publicisten van de Stockholmse pers slechts een
onbeduidend deel van het Zweedse volk vertegenwoordigen en ondanks hun
jarenlange campagnes zelfs in de universiteitssteden niet de meerderheid vormen.
Maar men kan er wel zeker van zijn dat de regering nooit tot zulk een
volksraadpleging zal besluiten.
Er zijn echter ook enkele lichtpunten. Een der belangrijkste is het Dagboek van
Dag Hammarskjoeld, Wegzeichen, dat in Zweden een zeer ruime verspreiding heeft
gevonden en waarover ik al bericht heb in een vroeger nummer van dit tijdschrift1).
Ik geloof dat dit boek in Zweden echt iets teweeg zal brengen. Precies op het ogenblik
dat de morele ontbinding ondraaglijk begint te worden, spreekt hier een door en door
verstandig man in het openbaar van ‘reinheid’, ‘offer’, ‘verzaking’, allemaal dingen
die volgens de Stockholmse intellectuelen mensonterend en onnozel zijn. En heel
het volk laat er zich door boeien. Deze christen, deze mysticus, die zich bereid
verklaart, niet alleen zijn levensgenot en zijn comfort, maar zijn hele leven te offeren
om zijn Meester te volgen, doet het Zweedse volk wellicht opnieuw beseffen dat de
christelijke levenservaring misschien toch ook wel iets leert dat waard is overwogen
en gevolgd te worden.

1) Cfr. Streven, januari 1964, pp. 340-344.
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Newman onder de filosofen
P. Kasteel1)
TOT voor kort hebben filosofen zich niet ernstig bemoeid met Newman. Zij zijn niet
de enige specialisten, wie lang ontging hoe ernstig Newman zich van jongs af met
hun werk bezig hield, al had alleen reeds Whately's vingerwijzing in de inleiding tot
zijn Logic hun een waarschuwing kunnen zijn.
De latere Kardinaal was van nature kritisch, sceptisch en tot het negatieve geneigd.
Hij was zich daar terdege van bewust. Als jongen las hij Paine over het Oude
Testament, gepeperde lectuur voor een knaap van veertien. Toen hij niet veel ouder
was, kwam daar David Hume bij. Bij deze Schot vergeleken zijn de meeste modernen
plagiatoren in de sceptische boosheid met veelal slechter stijl. Newman wikte Hume
en woog hem in een van zijn eerste, grote opstellen, bespreekt hem later in zijn
Universiteitspreken en komt tenslotte op hem terug in zijn laatste, uitvoerige werk,
de Grammar of Assent. Humes aanval op het Christendom is geconcentreerd in zijn
opwerping tegen het wonder met zijn bekende formule, dat het aannemelijker is dat
getuigen ervan zich vergissen dan dat inderdaad natuurwetten worden geschorst.
Akkoord, aldus Newman, behalve als we Gods openbaring waarschijnlijk achten.
Dan wordt ook onze kijk op de mogelijkheid van het wonder anders. En hij wijst
erop, dat Hume zich voor zijn stelling niet beroept op enig bewijs, maar vooraf zijn
algemene stelling opzet en pas daarna het historisch bewijs voor het wonder zift. Dat
een scepticus het dan heel ver brengen kan, had Whately aangetoond in zijn Historical
Doubts relative to Napoleon Buonaparte, waarin hij een mythe maakte van de keizer,
twee jaar vóór deze op St. Helena overleed.
Newman was zeventien jaar, toen hij Lockes fameuze Essay concerning human
understanding las. Wie, die hem voor het eerst leest, komt niet onder de indruk van
Locke? Zo ook de jonge Newman. Hij moet lang hebben nagedacht over diens
fundamentele opwerping tegen het Christendom. Zij bestaat hierin, dat een mens
niets met grotere zekerheid moet aannemen dan het daarvoor aangevoerde bewijs
toelaat. Wat Locke beweert, zou waar zijn als geloven louter een verstandsakt was,
maar het is daarbij zedelijk in zijn oorsprong, steunt op grotendeels impliciete gronden,
die in het gewone leven als voldoende worden erkend. Locke, aldus Newman, maakt
geloven tot een zaak voor uitverkorenen, inzover in zijn systeem slechts gestudeerden
tot een redelijk verantwoord geloof kunnen komen. Nu bevordert het Christendom
wel de studie der filosofie, maar legt deze niet aan eenieder op. De ‘bewijzen’ voor
het geloof zijn van andere aard dan Locke stelt. Gelovigen en ongelovigen hebben
bepaalde gronden voor hun overtuiging en, in zover die gronden waar zijn, zijn ook
hun conclusies gewettigd. Was klaarblijkelijkheid, zoals Locke haar opvat, de enig
redelijke grond voor geloof, dan zou er voor een bovennatuurlijk element in de
geloofsakt geen plaats meer zijn. Locke beweert, dat het onredelijk en onzedelijk is,
eerder de waarheid van een bepaalde mededeling te aanvaarden dan het daarvoor

1) John Henry Newman, Zekerheid. Vertaling van ‘An Essay in aid of a Grammar of Assent’.
Bijdrage tot een beginselleer over de zekerheid, Ingeleid en geannoteerd door Pater Dr. Zeno
O. Cap., Sterrenserie nr. 10, Paul Brand - C. de Boer, Hilversum, 1963, 315 pp., ing. f 7.50.
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nodige bewijs. De bewering gaat uit van een bepaalde opvatting van de werking van
het verstand. Locke zegt, hoe hij vindt, dat een mens moet denken, maar vergeet te
vermelden hoe hij en elk normaal mens in werkelijkheid gewoon zijn te denken.
Hoeveel waarheden zijn er niet, aldus Newman, die niemand kan bewijzen, maar die
toch iedereen onvoorwaardelijk aanneemt. Een normaal mens gelooft, dat hij zelf
bestaat, dat er een wereld is, dat er natuurwetten zijn en dat de toekomst wat te maken
heeft met het heden. Hij kan die dingen niet ‘bewijzen’, maar hij vindt het redelijk
ze aan te nemen en wie dat onredelijk noemt, zal tot de conclusie moeten komen,
dat elke normale mens onredelijk is.
De derde figuur die Newman als jongen van bijna achttien jaar in zijn belangstelling
betrekt, is Edward Gibbon. Hij leest en herleest hem met bewondering. Hij vergat
hem nooit. Hij wijdt hem een passage in zijn in 1832 gehouden preek over ‘De strijd
tussen geloven en zien’. Het zijn maar een half dozijn regels, waarvan elk woord
berekende betekenis heeft. Veertig jaar later, na Gibbon bestudeerd te hebben als
weinigen voor of na hem, neemt hij deze weer onder schot in zijn Grammar als hij
Gibbons verklaring van de zege van het Christendom over het heidendom bespreekt.
Wie voor zijn twintigste jaar Paine, Hume, Locke en Gibbon heeft doorgewerkt
en later een ongeschokte Christen blijkt, is een wel zo ongewone figuur, dat vaklieden
van allerlei gading, eenmaal kennis makend met zulk een verschijning, haar in nadere
beschouwing moeten nemen. En dat is dan ook met Newman gebeurd. Geen gelovige
en zeker geen ongelovige, die in de waan kan verkeren dat een gelovige als Newman
zijn moeilijkheden niet kent, kan Newman veronachtzamen. Het doet er eigenlijk
niet toe, welk boek dat hij naliet, ter hand wordt genomen. De een kan zijn hart
ophalen aan de polemiek met Gladstone of genoegen beleven aan de Present position
of Catholics in England. Wie in angst verkeert over de onbetrouwbaarheid van
‘roomsen’, zal zich misschien herinneren, hoe het dit jaar een eeuw geleden is, dat
Newman met zijn Apologia Charles Kingsley beantwoordde, toen deze niet slechts
zijn eigen betrouwbaarheid maar uitdrukkelijk die van ‘de’ roomse geestelijkheid
als onbestaanbaar had voorgesteld.
Doch in deze oecumenische tijd, ofschoon nog niet zo innig irenisch als sommigen
zich voorstellen, verdient Newmans minst polemische en meest oecumenische boek
de aandacht: zijn Grammar of Assent. Het is misschien zijn diepzinnigste en ook
meest humanistische boek, inzover hij het erin opneemt voor de gewone mens. Zijn
Development onderlijnt het feit dat persoonlijke ervaring alleen niet de uiteindelijke
grondslag zijn kan van het geloof, maar dat dit wortelen moet in de levende
overtuiging van een historische gemeenschap, geleid door een levend gezag. Maar,
zijn Grammar belicht juist de werking van de persoonlijke, menselijke overtuiging
inzake de zekerheid van geloof. Zij leert het onderscheid tussen zekerheid van eigen
oordeel en vóóroordeel.
Waarom verdient de persoonlijke geloofszekerheid van werkvrouw of groenteboer
evenveel respect als die van de geschoolde filosoof of theoloog?
Dit is de kwestie, door Newman behandeld in zijn in 1870 verschenen Grammar.
Hij was de eerste die in een levende wereldtaal de theorie van de ontwikkeling der
Christelijke leer uitwerkte en hij is het ook geweest die, omgekeerd, doordrong in
de psychologie van de persoonlijke geloofsakt. De schrijver was toen een zeventiger,
onaantastbaar geworden door zijn zes jaar vroeger verschenen Apologia. Dat zijn
boek de Engelsen verraste, bewijst het feit, dat
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zij het gretig kochten en lange besprekingen volgden. Aan katholieke kant vond het
boek geestdriftige waardering bij de ‘oude’ Ward. Hij kon het werk deskundig
beoordelen, omdat hij een niet te onderschatten filosoof was en Newmans nieuwe
werk las tegen de achtergrond van diens Oxford University Sermons, die hij als
student en don gevolgd had, maar die toen zeker minder bekend waren in katholieke
kring. In de inleiding tot deze fameuze preken, gedateerd Littlemore, Febr. 4, 1843,
schreef Newman reeds, daarin geen formele verhandeling te hebben geleverd. En,
blijkens zijn inleiding op de in 1871 verschenen herdruk - de derde van die preken
-, was hij er zich van bewust dat deze niet meer betekenden dan ‘een explorerende
expeditie in bijna onbekend land’. Hij kon toen verwijzen naar zijn pas verschenen
Grammar, hetgen verklaart, dat dit boek geen inleiding bevat.
Een bij uitstek Nederlandse autoriteit inzake de ‘Grammar’ is de geleerde
Capucijner Pater Dr. Zeno. Zijn dissertatie, ook in het Engels bewerkt, is de
uitvoerigste studie over Newmans zo oorspronkelijke geloofspsychologie. Dr. Zeno
heeft nu ook gezorgd voor een vertaling van de ‘Grammar’, er een inleiding aan
toegevoegd en haar met aantekeningen en indices verrijkt. Alle citaten heeft hij
opgedolven, wonderlijk genoeg met uitzondering van Newmans motto, dat ontleend
schijnt aan S. Ambrosius' De Fide, I, 5, 42.
De voortreffelijke vertaling volgt, voorzover wij konden nagaan, de
standaard-uitgave, maar geschrapt zijn de opdracht, waaraan een leuk verhaal is
verbonden, alsmede de drie aanhangsels, die wel werden opgenomen in de in 1955
verschenen, herhaaldelijk herdrukte pocketeditie met inleiding van Gilson en uiteraard
ook in de kritische, door Harrold geleverde tekst van 1947.
Ook de beste vertaling met inleiding en noten kan echter geen gemakkelijke lectuur
maken van een moeilijk boek. En de Grammar blijft een subtiel werk, met grote
kunstvaardigheid geschreven, maar desalniettemin inspanning eisend van de lezer.
Een huisgenoot, die met Newman zelf sprak over de Grammar, tekende later aan
hoe deze hem had gezegd, dat het eerste deel van het werk wil aantonen hoe men
vast kan geloven wat men niet begrijpt, en het tweede deel, hoe men met zekerheid
geloven kan wat men niet absoluut kan bewijzen.
Het curieuze is dat men beide stellingen terug vindt in twee uitingen van Newmans
geniale tijdgenoot, Louis Pasteur, zoals deze in diens standaardbiografie worden
meegedeeld. Pasteur gewaagt van de man die over zijn gestorven kinderen treurt en
niet bewijzen kan, dat hij ze zal terug zien, maar dit gelooft. Dit is het tweede deel
van de Grammar. Pasteur herhaalde voortdurend: ‘Wij zijn omringd door geheimen,
‘mystérieuse puissance du dessous des choses’. Welke gedachte de ondergrond vormt
van het eerste deel der Grammar.
Newman schreef zijn boek bijna honderd jaar geleden. Zoals hij met zijn
evolutietheorie ver voor was, werd ook zijn geloofstheorie niet onmiddellijk begrepen.
Als Kardinaal - hij werd dit een kleine tien jaar na het verschijnen van de Grammar
en leefde toen nog tien jaar - moest hij zich nog verweren tegen een predikant die
hem van scepticisme beschuldigde. Nu is het probleem, zoals hij het stelde, veel
duidelijker geworden en spreekt vermoedelijk velen duidelijker aan. Ook in zijn
‘Grammar’ heeft Newman zich een wonderlijk klare peiler van de werking van de
menselijke geest getoond. Daarom zal de vertaling van dit boek zijn weg wel vinden.
Vertaler en uitgever verdienen dank; de eerste voor zijn werk, de tweede voor zijn
durf.
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Politiek Overzicht
Internationaal
ER is gedurende nu ongeveer een jaar herhaalde malen gesproken over een zekere
ontspanning in de verhouding tussen de Verenigde Staten en Rusland; wel werden
er ter zake van de ontwapening weinig vorderingen gemaakt, maar het sluiten van
het beperkt kernstopakkoord vorig jaar wees toch wel in de goede richting. Ook in
de afgelopen maand mogen wij een gebeurtenis aanwijzen, die enige hoop voor de
toekomst wekt. Op 20 april werd nl. tegelijkertijd door president Johnson en premier
Chroetsjtsjow bekend gemaakt, dat hun landen de produktie van splijtbaar materiaal
voor de vervaardiging van kernwapens zouden verminderen; een dag later sloot
Engeland zich bij deze verklaring aan. Ook al is het een feit, dat de Engelse verklaring
weinig gewicht in de schaal legt en dat Frankrijk niet van plan is het goede voorbeeld
te volgen - het zou betekenen, dat de Gaulle zijn droom van een eigen ‘force de
frappe’ zou beeindigen - ook al weten wij, dat beide grote mogendheden over
voldoende materiaal beschikken om elkaar en ons te vernietigen en betekenen de
verklaringen dus helemaal geen ontwapening; toch is het belangrijk, dat zowel door
het kernstopverdrag vorig jaar als nu door deze eenzijdige verklaringen - waarop dus
ook iedere partij kan terugkomen - een iets beter klimaat wordt geschapen, waarin
naar wij allen hopen uiteindelijk nog eens ooit een werkelijk resultaat op de al jaren
durende ontwapeningsconferentie te Genève kan worden bereikt.
Er kunnen echter elk ogenblik ook weer nieuwe moeilijkheden tussen beide
grootheden ontstaan en dit zou b.v. het geval kunnen zijn n.a.v. Cuba. Onder zware
druk van president Kennedy heeft in oktober 1962 Chroesjtsjow moeten toegeven,
dat de door Rusland op het eiland gevestigde raketbases werden opgeruimd, dat de
Rusische militairen werden teruggetrokken en dat de V.S. op het eiland zouden
mogen inspecteren of beide beloften werden nagekomen. Met dit laatste heeft Fidel
Castro, die toch al twee andere bittere pillen moest slikken, zich nooit verenigd en
zonder protest van de Russische premier maakten toen U-2 vliegtuigen van de V.S.
verkenningsvluchten boven Cuba, hetgeen echter in principe een schending betekende
van het Cubaanse luchtruim. Nu doet zich echter de moeilijkheid voor, dat de Russen
zich inderdaad terugtrekken en de defensieve raketbases, uitgerust met SAM-raketten,
aan Castro overdragen; deze SAM-raketten kunnen gebruikt worden om de op grote
hoogte vliegende U-2's neer te halen en premier Castro wil dit ook doen ook. De
V.S. zitten nu met de moeilijkheid, dat zij enerzijds steeds opgekomen voor de rechten
van de kleinere mogendheden en anderzijds uit veiligheidsoverwegingen menen deze
vluchten boven Cuba niet achterwege te mogen laten. President Johnson heeft
duidelijk verklaard er niet mee te zullen ophouden en Castro verklaarde even duidelijk,
dat hij wel wil proberen via de V.N. de kwestie te regelen, maar dat zijn geduld niet
eindeloos is. Gedurende de laatste dagen heeft nu ook Chroesjtsjow zich uitgesproken
en erop gewezen, dat de V.S. een
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uiterst gevaarlijk spel spelen. Wil hij proberen of Johnson misschien minder krachtig
is dan zijn voorganger anderhalf jaar geleden? Of zal hij ook nu geen kernoorlog
riskeren en Fidel Castro in bedwang trachten te houden? Men verwacht het laatste,
zeker in verband met de momenteel heersende onenigheid in de communistische
werld, maar men moet er helaas rekening mee houden, dat de Cubaanse dictator een
lastig heerschap is, die in deze kwestie zich kan beroepen op een internationaal erkend
recht.
Op 31 maart ontlaadde de spanning in Brazilië zich in een opstand tegen president
Goulart, die op 2 april door het Congres werd afgezet, waarop de voorzitter van de
Tweede Kamer, Mazzili, tijdelijk president werd en op 11 april generaal Branco
gekozen werd tot president van de Verenigde Staten van Brazilië voor de rest van
Goularts ambtsperiode, d.i. tot 31 januari 1966. De onmiddellijke aanleiding tot deze
opstand was de beslissing van Goulart, dat de insubordinatie van een aantal matrozen
en onderofficieren niet zou worden gestraft; deze waren in verzet gekomen omdat
enkelen waren gearresteerd wegens politieke propaganda voor enkele door Goulart
voorgestelde hervormingen. Hij stelde hierbij voor niet alleen de onteigening ten
gunste van de staat van een strook grond aan weerszijden van federale wegen en
spoorwegen en de nationalisatie van de nog resterende particuliere olieraffinaderijen,
maar ook een grondwetsherziening, waardoor het kiesrecht ook zou worden verleend
aan analphabeten. Zo zou het praktisch mogelijk worden, dat Goulart voor een tweede
ambtstermijn zou worden herkozen en de regering in staat zou worden gesteld om
bepaalde landhervormingen door te voeren. Goulart, die in 1961 de plotseling
afgetreden Quadros als president opvolgde, heeft steeds een zo groot mogelijke macht
voor zich zelf verlangd; het viel hem bitter tegen, dat het parlement aanvankelijk een
scheiding verlangde tussen de functies van president en premier, waarbij de laatste
volledig verantwoordelijk zou zijn aan het parlement. Na drie jaren wist Goulart met
behulp van een plebisciet het oude presidentiële gezag te herstellen, maar hij slaagde
er niet in de economische en financiële toestand van het land te verbeteren. Opdat
hij toch voor een volgende ambtsperiode gekozen kon worden, moest de grondwet
veranderd worden en aangezien hij hiervoor in eigen kring niet voldoende steun
vond, ging hij deze zoeken bij de linkse nationalisten en kondigde hij drastische
sociale hervormingen aan. Dit leverde hem het verwijt op communistisch gezind te
zijn, normaal voor ieder die in deze streken het niet eens is met de conservatieve
grootgrondbezitters. De middelen welke Goulart gebruikte om zijn doel te bereiken,
waren inconstitutioneel; misschien was zijn doel ook hoofdzakelijk eigen macht en
waren zijn sociale voorstellen slechts middel, maar men kan zich afvragen of het
niet veel te lang zal duren, als men bij het pogen om de zo noodzakelijke verbeteringen
voor de grote massa der bevolking tot stand te brengen slechts de constitutionele
weg blijft bewandelen. Het wordt de hoogste tijd, dat men in kringen van de
grootgrondbezitters, d.w.z. ook in kerkelijke kringen, het begrip sociale
rechtvaardigheid leert kennen; men geeft anders te veel vrij spel aan werkelijke
communisten.
In Oost-Afrika zagen wij een zeer verrassende ontwikkeling, waarvan zelfs Londen
van te voren niet op de hoogte was. Zoals reeds gemeld is, is op 10 december 1963
Zanzibar een onafhankelijke staat geworden, die bleef behoren tot het Britse
Gemenebest; kort hierna brak er een uiterst linkse revolutie uit, waardoor de jonge
staat sterk onder invloed kwam van Peking en men reeds
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vergelijkingen ging trekken met Cuba, daar Zanzibar door Mao zou kunnen gebruikt
worden als springplank om communistische invloed in Afrika te vestigen zoals dat
vanuit Cuba mogelijk is in Midden- en Zuid-Amerika. De revolutie op Zanzibar werd
gevolgd door muiterijen in Tanganyika, Kenya en Uganda, waar met behulp van
inderhaast teruggeroepen Engelse troepen de rust kon worden hersteld. Op 23 april
kwam nu plotseling het bericht, dat president Nyerere van Tanganyika met zijn
collega Karoeme van Zanzibar was overeen gekomen een unie tussen beide landen
te vormen met de eerste als president en de laatstgenoemde als vice-president. De
toekomst zal moeten uitwijzen of dit betekent, dat Zanzibar aan de communistische
invloed wordt onttrokken of dat Tanganyika meer binnen de Chinese of mogelijk
binnen de Russische invloedssfeer komt.
In Z.-Rhodesia trad op 13 april premier Winston Field af en werd opgevolgd door
Ian Douglas Smith. Z.-Rhodesia behoorde met N.-Rhodesia en Nyassaland tot de
vroegere Centraal-Afrikaanse Federatie; de politieke macht lag hier in handen van
de blanke minderheid; het heeft tot 1963 geduurd voordat men in Londen inzag, dat
dit een onmogelijke toestand was en achtereenvolgens werden Nyassaland en
N.-Rhodesia onafhankelijk, beide onder een eigen Afrikaans bestuur. In Z.-Rhodesia
was de blanke minderheid het grootst en deze wilde niets weten van een erkenning
van het feit dat zij slechts een minderheid was. Wel wilde zij de onafhankelijkheid,
maar zelfs de conservatieve Londense regering zag in dat dit een onmogelijkheid
was op de wijze die de blanken voorstelden. Opvallend is, dat enkele blanke premiers
van Z.-Rhodesia tijdens hun ambtsperiode ook tot dit inzicht schijnen te zijn gekomen
- ex-premier Garfield Todd bv. gaf op 17 april openlijk steun aan de door de nieuwe
regering geïnterneerde nationalistische leider Nkomo - en tengevolge daarvan werden
gedwongen af te treden. Het lijkt er op, dat dit ook nu weer het geval is geweest; Ian
Smith behoort tot de extreem anti-Afrikaanse conservatieven en dit betekent een
vermeerdering van het gevaar voor een rassenoorlog in dit gebied.
Misschien zijn de gebeurtenissen in Z.-Rhodesia verhaast door de ontwikkeling
in Engeland zelf. Op 9 april werden er verkiezingen gehouden voor de bestuursraad
van Groot-Londen, waaraan ongeveer 10% van het totaal aantal kiesgerechtigde
bewoners van Engeland deelnam; men beschouwde deze verkiezing als een graadmeter
voor de in elk geval dit jaar plaats hebbende parlementsverkiezingen. Labour kreeg
64 zetels in genoemde bestuursraad tegenover 36 voor de conservatieven. Op dezelfde
dag verklaarde premier Sir Douglas Home, dat het parlement niet voor de herfst zou
worden ontbonden. Er zijn er maar weinigen meer, die geen overwinning voor Labour
verwachten en van een regering o.l.v. Wilson hebben de blanken in Z.-Rhodesia
zeker geen steun voor hun opvattingen te verwachten.
In het in 1962 geneutraliseerde Laos ontstond een erg onoverzichtelijke situatie
toen een uiterst rechtse groep militairen o.l.v. Kouprasith Abhay op 19 april in
Vientiane een staatsgreep pleegde tegen de coalitie-regering van de neutralistische
priemier Soevanna Phouma, waarin ook zitting hadden genomen de leiders van de
communistische Pathet Lao en van de rechtse groepering. Dit kon geen zuiver
binnenlandse Laotiaanse aangelegenheid blijven aangezien de neutraliteit van het
land onder toezicht stond van een gemengde commissie, bestaande uit
vertegenwoordigers van India, Canada en Polen, terwijl Rusland

Streven. Jaargang 17

889
en Engeland, als voorzitters van de Geneefse conferentie over Laos, verantwoordelijk
waren voor de handhaving van de bestaande toestand. Bij dit gebeuren was het meest
treffende de eensgezindheid die er bleek te bestaan tussen Rusland, Engeland, de
V.S. en Frankrijk over hun houding tegenover de staatsgreep; men was het er over
eens, dat zelfs een kleine ruk naar rechts in Vientiane tot gevolg kon hebben, dat de
communistische Pathet Lao hulp zou krijgen van communistisch N.-Vietnam,
waardoor de invloed van Peking in Z.O. Azië belangrijk zou worden uitgebreid; de
Sovjet Unie voelt hiervoor uiteraard even weinig als een der Westerse mogendheden.
De uiterst rechtse révolte, waarvan de in de regering zittende rechtse leider Phoumi
Nosavan niet op de hoogte zou zijn geweest, slaagde dan ook niet; de neutralist
Soevanna Phouma staat nog steeds aan het hoofd van de regering, maar hij bevindt
zich in een uiterst moeilijk parket; hij zou n.l. aan Abhay hebben beloofd de
coalitieregering te reorganiseren, maar men kan niet goed inzien hoe hij dit zou willen
verwezenlijken, daar de Pathet Lao hiermee zeker niet akkoord kan gaan; de enige
mogelijkheid om het toch al zeer wankel evenwicht te handhaven zal zijn alles bij
de oude samenstelling te laten.
De neutralisering van Laos komt geheel overeen met de opvattingen van de Gaulle
over de te volgen politiek in Z.O. Azië; vandaar dat het feit dat Frankrijk zich hier
op hetzelfde standpunt plaatste als de V.S. en Engeland, helemaal niet opzienbarend
was; wanneer men hier toch uitdrukkelijk op wees, was dit in verband met de enkele
dagen eerder gehouden besprekingen in Manilla, waar de ZOAVO-conferentie de
kwestie Z.-Vietnam besprak; hier werd in een slotcommuniqué verklaard, dat het
neerslaan van de Vietcongrebellen essentiëel was voor de veiligheid van Z.-Vietnam
en van geheel Z.O. Azië, een verklaring waarmee Frankrijk het in het geheel niet
eens was; lijnrecht tegenover het standpunt van Dean Rusk verdedigde Couve de
Murville de zienswijze van de Gaulle, dat hereniging en neutralisering van Vietnam
mogelijk zou zijn en dat hierover contact met Peking moest worden gezocht.
De Franse president zorgde deze maand voor een sensatie. Nadat hij op 16 april
voor radio en televisie zijn streven naar een zelfstandig kernwapen en de Franse
ontwikkelingshulp aan landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika had verdedigd,
werd op 17 april voor allen volkomen onverwacht meegedeeld, dat de Gaulle was
geopereerd; premier Pompidou, een van de zeer weinigen die op de hoogte waren,
speelde in die dagen een grote rol en men vraagt zich nu af of dit er op wijst, dat
Pompidou de mogelijke opvolger zal zijn. Zover is het nog niet; de Gaulle is weer
uit het ziekenhuis ontslagen en probeert zo gauw mogelijk persoonlijk de algehele
leiding weer in handen te nemen. In sommige kringen onderzoekt men in hoeverre
het humeur van de generaal in de laatste maanden beïnvloed is geweest door zijn
ziekte en of dit weerslag heeft gevonden in zijn politieke beslissingen. Belangrijker
is natuuurlijk of de Franse president lange tijd nodig heeft voor zijn volledig herstel
en of deze 73-jarige zijn oude werkkracht weer zal kunnen ontplooien. In elk geval
is de kwestie van een opvolger weer meer acuut geworden. Hieraan werd ook
Chroesjtsjow herinnerd door een overigens volkomen uit de lucht gegrepen bericht
over zijn plotseling overlijden, dat een paar dagen voor de Russische premier zijn
zeventigste verjaardag vierde de wereld in rep en roer bracht.
5-5-1964
J. Oomes
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België
De staking van de geneesheren begon op 1 april en eindigde de 17e. Over de wet
Leburton en de houding van een deel van het geneeskundig korps daartegenover
hebben we al herhaaldelijk geschreven. De staking zelf, de manier waarop ze werd
doorgevoerd en de wijze waarop ze geëindigd is, zouden een afzonderlijke
behandeling verdienen. De grond van de zaak is niet geregeld, en er zullen denkelijk
nog lange onderhandelingen nodig zijn alvorens de gewezen stakers een positieve
houding tegenover de wet Leburton aannemen.
Voor de parlementaire instelling is het een slechte tijd geweest. De beroepspolitici
hebben zich verdedigd tegen de veel verspreide mening dat ze de wettekst overhaast
en zonder grondig onderzoek goedgekeurd hebben - kwestie van tijdig op reces te
kunnen gaan. De wettekst werd wél grondig bestudeerd, en de wetgevende vergadering
heeft beter werk verricht dan de openbare opinie onder invloed van de propaganda
der stakers aanneemt. Maar het prestigeverlies dat de parlementaire instellingen door
de staking der geneesheren geleden hebben, komt voort uit andere omstandigheden
nl. uit het feit dat de parlementsleden op de achtergrond gebleven zijn gedurende de
meest kritische ogenblikken van de staking zelf. Toen traden het meest naar voren:
de regering, de zogenaamde ‘sociale partners’ - d.w.z. vertegenwoordigers van
werkgevers en werknemers - de beroepsverenigingen van geneesheren, en ten slotte
een deel van het ambtelijke apparaat en het leger, toen de openbare gezondheid in
gevaar begon te komen wegens de staking.
Het parlement hoefde institutioneel in deze materie niet in te grijpen. De wet was
goedgekeurd. De tekst had kracht van wet. De uitvoering ervan behoorde tot het
terrein van de uitvoerende macht. Het wijst zelfs op een diepe misvorming van vele
geesten, dat ze telkens wanneer er zich een moeilijkheid voordoet, er de
parlementsleden bij willen halen. Het kan paradoxaal schijnen, maar velen in dit land
zijn teleurgesteld over hun parlementaire mandatarissen omdat ze niet goed meer
weten wat eigenlijk de taken van die mandatarissen zijn. Het is de gewoonte geworden
volksvertegenwoordigers en senatoren te betrekken bij alles en nog wat. Wie
moeilijkheden heeft van welke aard ook tracht er een mandataris bij te halen, en de
mandatarissen werken dit stelsel in de hand, hetzij om kiezers aan zich te verplichten,
hetzij uit verantwoordelijkheidsbesef en gedreven door het verlangen de werking
van de instellingen te versoepelen. Maar zo is er langzamerhand een verwrongen
beeld ontstaan van de eigenlijke verantwoordelijkheden en taken van
volksvertegenwoordigers en senatoren, waaruit wel ontgoochelingen moeten
voortvloeien. De mandatarissen zijn in werkelijkheid lang niet zo machtig als hun
aanhangers zich inbeelden, en vele mandatarissen wekken graag de indruk van een
macht die ze niet bezitten.
Het geneesherenconflict wijst echter nogmaals op de grote som van (soms
chaotische...) maatschappelijke energie die door het bestaande kader van instellingen
en door de geregelde politieke organen niet kon worden geordend. De normale
instellingen en politieke organisaties concentreren en richten slechts onvolledig de
voorhanden zijnde politieke en sociale strevingen en verzuchtingen. En zij die zulke
verzuchtingen, desiderata, eisen of wat ook uitdragen, slagen er dikwijls niet in er
een samenhangende vorm aan te geven in het raam
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van een behoorlijk geleide beroepsvereniging. Dat geldt dan vooral voor de burgerlijke
lagen van de maatschappij, die tientallen jaren geen deel genomen hebben aan het
organisatieproces van de loontrekkenden en van de werkgevers. De soms grove
fouten die de stakende geneesheren begaan hebben, zijn hiervan een treffende
illustratie.
***
Het Paasreces stelde dan kamerleden en senatoren vanzelf op non-actief voor een
zekere periode. Van lieverlede zijn de lopende politieke vraagstukken dan wat op de
achtergrond geraakt en was er over het leven van partijen en over het regeringsbeleid
niet zo veel te zeggen. De regering ging totaal op in haar conflict met de stakers, en
toen er dan maatregelen genomen werden waarbij zelfs de militaire overheid een
overwegende rol speelde (tijdelijke oproeping van de geneesheren-reserve-officieren,
inschakeling van militaire klinieken, enz.) geraakten de gebruikelijke politieke thema's
nog meer op de achtergrond.
Het kan eigenaardig klinken, maar gedurende de staking der geneesheren bereikte
de regering Lefèvre een machtsniveau en een gezag dat ze vroeger nooit bezeten
had. Misschien beseffen de beroepspolitici het zelf maar half, maar in ogenblikken
van ernstige spanningen treedt een essentiële factor voor de werking van de
instellingen en voor het voortbestaan van het gezag veel duidelijker dan anders op
de voorgrond, nl. de fundamentele wens van de gemeenschap zelf dat het geordende
leven voortgaat. In handboeken van sociologie wordt er wel eens in het vage over
geschreven, over het feit dat de staat ten slotte hierdoor blijft voortbestaan dat elke
dag miljoenen mensen eenvoudig hun werk wensen te verrichten in een normaal
levenskader. Die massa met haar ingeboren zin voor evenwicht en haar normale
materiële behoeften wordt dan in laatste instantie van meer belang dan de
bewindslieden zelf, die op dat ogenblik gedragen worden door krachten die zij niet
beheersen, maar die hen in staat stellen hun functies te blijven vervullen. Echt
revolutionaire fazen zijn ten slotte van zeer korte duur, en spoedig keert op vele
niveau's het normale leven terug, wars van ideologische overspanning.
***
Ondertussen gaat in alle stilte een binnenlandse hervorming voort die haar eindstadium
nog lang niet bereikt heeft, maar toch stilaan merkbaar wordt, nl. de samenvoeging
van te kleine gemeenten. Wie geregeld het Staatsblad doorloopt, stoot dikwijls op
koninklijke besluiten die hierop betrekking hebben.
De ongeschiktheid van een aantal gemeenten en van sommige gemeentelijke
instellingen om hun rol in de moderne maatschappij te vervullen is geen nieuw thema,
en wanneer in het najaar de gemeenteverkiezingen hun beslag zullen krijgen, zal
hierover weer uitvoerig geschreven en gepraat worden. De zin van de gemeentepolitiek
zelf is in vele gevallen onduidelijk geworden.
De rol van de gemeentelijke instellingen blijft zeer belangrijk, maar in de grote
agglomeraties is de vervreemding tussen de inwoners en degenen die zich hun
vertegenwoordigers noemen zo ver gevorderd, dat slechts op enkele uitzonderingen
na de kiezers hun gemeentelijke mandatarissen bij naam kennen. De meeste kiezers
weten volstrekt niets over de personen die zich als candidaten aanmelden. In kleinere
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gemeenten speelt de persoonlijke factor nog wel een rol, maar in de steden, de
voorsteden, en de snel gegroeide gemeenten laat het kiezerskorps zich leiden door
de bewuste of vage banden die het voelt met een
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landspartij en met de meestal slechts vaag aangevoelde ideeën of belangen welke
die partijen vertegenwoordigen. Is het vijf-jaarlijkse overhevelen van die louter
politieke factoren op het lokale vlak nog wel zinvol?
Het is in elk geval beter dan de totale uitschakeling van gekozen gemeentelijke
vertegenwoordigers, wordt hierop terecht geantwoord. Zonder gemeenteverkiezingen
en gekozen mandatarissen zou het plaatselijke leven helemaal verkillen tot een
zielloze en ontwortelde ambtenarij, die nog veel minder wortels in de plaatselijke
gemeenschappen zou hebben dan thans het geval is.
Wat dit betreft is het verschil tussen agrarisch gebleven gemeenschappen en
kleinere steden van de ene kant, en moderne geïndustrialiseerde of commercieel- (of
toeristisch)-dynamische gemeenten en steden aan de andere kant wel bijzonder sterk.
Wat er ook van zij, schrijver dezes, wiens belangstelling voor het openbare leven
wel een eind boven het doorsnee-peil ligt, bekent niet in staat te zijn de naam van
ook maar één enkel gemeentelijk mandataris van de gemeente die hij bewoont te
kunnen noemen.... En hij is beslist geen uitzondering.
***
Op het financiële front is er geen rust. Integendeel. In de maand april werd een emissie
van het Wegenfonds vlot bij het publiek geplaatst, en tot een nieuwe uitgifte van een
Staatslening werd besloten. Over enkele weken krijgt ze haar beslag.
Maar het beleid van de minister van financiën is uit het brandpunt van de
belangstelling en van de kritiek geraakt. Zo waar is het, dat de gemeenschap zich
moeilijk over meer dan één vraagstuk tegelijkertijd kan bezorgd maken.
Er zijn steeds overvloedige likwiditeiten voorhanden, en ook de nieuwste
staatslening zal denkelijk zonder moeite geplaatst worden. Maar ook de kapitalen
die door de bezitters naar het buitenland gedirigeerd en daar belegd worden zijn
aanzienlijk. Het was bijna komisch vast te stellen met hoeveel ergernis een deel van
het Belgische spaarderspubliek reageerde op een beslissing van de Duitse
Bondsregering waardoor (indien het kracht van wet krijgt) een fiscale voorheffing
geheven wordt op de rente van Duitse overheidsobligaties wanneer deze aan een
buitenlander toebehoren. Over een Belgisch minister van financiën zou bezwaarlijk
met grotere teleurstelling kunnen worden gesproken dan over de Bondsregering.
Vermoed wordt dat de Belgische Minister van financiën er wel voor iets tussen zit,
en dat hij bij zijn Duitse collega aangedrongen had om door het invoeren van een
fiscale voorheffing een aantal Belgische kapitalen van de Duitse obligatiemarkt te
verdrijven en de weg der repatriëring te doen inslaan.
Over de omvang van dergelijke verschijnselen bestaan geen duidelijke statistische
gegevens, maar wie later een beeld wil hebben van de levenswijze van onze
tijdgenoten, hun zorgen, de wijze waarop ze hun bezit besteedden enz., zal er rekening
mee moeten houden dat na de fiscale hervorming een afvloeiing van kapitaal naar
het buitenland heeft plaats gehad waaraan milieu's meededen die aan zo iets vroeger
nooit zouden hebben gedacht.
9-5-1964
Hektor de Bruyne
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Forum
Bij de Michelangelo-tentoonstelling in Rome
Het Michelangelo-jaar in Rome is niet gespaard gebleven van nogal heftige discussies
in kunstkringen en daarbuiten. Het begon al toen Joannes XXIII toestemming gaf
om de Pietà uit de Sint-Pieter naar de wereldtentoonstelling te New York te
transporteren; de storm laaide pas goed op, toen Paulus VI bij de beslissing van zijn
voorganger bleef. Specialisten uit de hele wereld, vermeende en effectieve beheerders
van het nationale Italiaanse kunstpatrimonium stelden alles in het werk om de pausen
en hun raadgevers op deze beslissing te doen terugkomen. Zij wezen op de gevaren
waaraan het werk zou blootgesteld worden op de reis overzee en op de rumoerige
wereldtentoonstelling; ze pleitten voor de talloze toeristen en pelgrims die ‘hun’
Pietà in de Sint-Pieter zouden missen. De kunsthistorici en museumdirecteuren, die
sinds jaren er voor vechten dat men de kunstwerken op hun plaats zou laten, vonden
plotseling overal gehoor.
Toen men in Rome zelf een grote Michelangelo-tentoonstelling ging voorbereiden
en er daartoe een staatscommissie werd aangesteld onder voorzitterschap van de
voormalige president Gronchi, stond men opnieuw voor de vraag, welke weg men
moest kiezen. Uiteraard kon men er niet aan denken, fresco's en gebouwen in een
tentoonstelling bijeen te brengen, maar wat ging men doen met de beelden?
Theoretisch kon men overwegen en technisch was het niet onmogelijk, zelfs beelden
die ergens in een architectuur vastzitten, los te maken en naar het Palazzo delle
Espozioni te transporteren. De commissie zag daar echter van af. Ze liet de werken
van Michelangelo waar ze waren een besloot het werk voor te stellen door middel
van oude en nieuwe reproduktietechnieken: maquettes, foto's, diapositieven, films.
Gronchi en zijn commissie meenden ten minste op de erkentelijkheid te kunnen
rekenen van diegenen die tegen elk transport van kunstwerken gekant zijn. Zij
vergisten zich. De storm van verontwaardiging, die na de opening van de
tentoonstelling over hun hoofden losbarstte, kwam uit alle hoeken tegelijk: hier was
verraad gepleegd tegenover het werk van Michelangelo, dit was een heiligschennis,
hier werd een genie gekleineerd. Of ze nu uit Hamburg of Rome, uit New York of
Parijs kwam, overal was de kritiek het eens: kunst kan men alleen in de
oorspronkelijke werken tentoonstellen. De leden van Gronchi's commissie bevonden
zich aldus in de positie van de vader en de zoon met hun ezel uit de fabel van Hebbel.
Als de vader op de ezel reed was het niet goed, en als de zoon er op reed was het
ook niet goed; de kritiek verstomde niet eens toen ze het beest zelf samen gingen
dragen. Maar zo ver heeft men het in Rome niet laten komen. De kritiek werd luid
tegengesproken door het succes: de Michelangelo-tentoonstelling loopt alle dagen
vol; ze is een pelgrimsoord geworden van de Italiaanse jeugd. En dat betekent wat.
Want de jeugd van Rome krijgt veel te zien. Ze staat direct klaar met haar oordeel,
en zij is sceptisch. Wat vindt zij dan in deze tentoonstelling?
Michelangelo's muurschilderingen zijn in grote foto's gereproduceerd. Het gehele
plafond van de Sixtijnse kapel wordt op die manier voorgesteld, maar dan zo dat
men tevens een kijk krijgt op verrassende details: gekleurde dia's laten details van
de Sixtina zien die men in de kapel zelf niet eens met een verrekijker kan waarnemen.
Ook de beeldhouwwerken worden in grote foto's gepresenteerd. Deze laten natuurlijk
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geen recht wedervaren aan de driedimensionaliteit van het beeld, daarom heeft men
er hier en daar een volledige kopie aan toegevoegd als een ruimtelijke handreiking.
Nergens wordt echter de indruk gewekt dat men daardoor het origineel wil
‘vervangen’. In de zalen waar de architectuur getoond wordt, is de fotografie helemaal
op haar plaats. Nog nooit hebben wij de gebouwen van Michelangelo zo congeniaal
gefotografeerd en geïnterpreteerd gezien als hier. Daarnaast staan er
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talrijke maquettes opgesteld. Ook deze laten vele, anders moeilijk waarneembare
details zien, maar spannen zich toch vooral in om de inwendige structuur van het
gebouw te demonstreren. Een film, met een overzicht van het hele werk, vervolledigt
ten slotte het beeld: bij het verlaten van de tentoonstelling heeft de bezoeker de
indruk, goed en trefzeker geïnformeerd te zijn.
Het onthaal dat deze tentoonstelling te beurt valt, is verbazend. Het was immers
op voorhand uitgesloten, veel originele stukken van Michelangelo's werk in een
tentoonstellingszaal bijeen te brengen. De organisatoren beschikten dus slechts over
de mogelijkheid, vooral met foto's te werken. Door ook de verplaatsbare originelen
op hun plaats te laten, getuigden zij van veel eerbied voor de kunst van Michelangelo.
De weg die zij kozen lijkt ons volkomen gewettigd. De tentoonstelling gebruikt een
methode waaraan de kunsthistoricus reeds lang gewend is: als hij een kunstwerk niet
in het origineel kan tonen - en dat gebeurt uiterst vaak - dan toont hij een reproductie.
In het Romeinse tentoonstellingspaleis gebeurt slechts wat in de kunstliteratuur
courant is. De tentoonstelling is een bijdrage tot het imaginaire museum waarin wij
ons met de kunst uit het verleden telkens opnieuw vertrouwd maken en waarlangs
wij ten slotte tot het origineel worden gebracht. Dat is ook de reden van haar succes.
A. Henze

De Mammoetwet
In een prettig geschreven boek1) worden achtergronden, structuur van en nieuwe
elementen in het voortgezet onderwijs volgens de Mammoetwet behandeld. Voor
schoolbesturen, schoolleiders en leraren lijkt dit boek mij onmisbaar. Uit sommige
details blijkt dat de samenstellers katholiek zijn, al is de stof objectief behandeld en
niet vanuit specifiek katholiek standpunt. Verder valt in dit boek een zaak van kapitaal
belang op, n.l. als de Mammoetwet consequent wordt doorgevoerd, betekent dit een
revolutie in de wereld van het voortgezet onderwijs. Onschuldige aspecten zoals
Brugklas, Scholengemeenschappen, Begeleiding, Leerplan, Eindexamen beperkt tot
6 vakken (waaronder enige keuzevakken), gelijkwaardigheid van alle
V.W.O.-diploma's vereisen een volkomen andere instelling van schoolbestuur,
schoolleiding en docenten dan de tegenwoordig over het algemeen vigerende.
Daardoor doen de passages over het brugjaar en de differentiatie in de brugklas, over
de begeleiding, over het leerplan nu utopisch aan.
Bepaalde beweringen zullen bij menig docent grote vraagtekens oproepen, b.v.
dat het ‘van grote pedagogische betekenis is, dat leerlingen van verschillende
schooltypen gemeenschappelijk les kunnen krijgen, waardoor de categoriale
scholen-ordening doorbroken wordt’ (p. 39). Zou het werkelijk gunstig zijn voor een
leerling van het gymnasiale type en voor een H.A.V.O.-leerling om gemeenschappelijk
les te krijgen? Doen we beide categorieën daarmee niet tekort?
Is de eenhoofdige leiding van een scholengemeenschap zo bevorderlijk voor de
juiste waardering van elk van de in die gemeenschap aanwezige schooltypen? In het

1) De Mammoetwet. (Voornaamste aspecten in verband met de schoolpraktijk), door J.M. Crijns
†, Drs. W. de Heij, Drs. L.M.H. Joosten, Dr. E. Pelosi. - De Koepel, Roosendaal, zonder
jaartal, 135 pp. schema voor het onderwijsstelsel, f 5,90.
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huidige bestel komt, meen ik, de aard van de M.M.S. beter tot zijn recht in een
zelfstandige dan in een gecombineerde M.M.S. (cf. p. 38)....
Men verwacht heel veel van de brugklas, die een determinerende, een oriënterende
en een selecterende functie zou moeten hebben (p. 62). Zal één jaar zoveel licht
verschaffen over kinderen die nog de grote omvorming van de puberteitsjaren moeten
meemaken en die de echte studiemoeilijkheden pas krijgen in de derde of vierde klas
of nog later?
Ik krijg de indruk dat zo nu en dan een karikatuur van het huidige bestel als
achtergrond dient voor een ideaal van de nieuwe inrichting. Dit komt duidelijk naar
voren waar gesproken wordt over de toelating volgens de nieuwe wet. Heel veel van
wat daar wordt aangegeven,
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doen veel serieuze scholen nu al (p. 66 vlg.).
Met de opneming van handen-arbeid en maatschappijleer in de nieuwe programma's
kan ik mij volledig verenigen, al zou ik het laatste liever in verschillende vakken
verwerkt zien (met name in aardrijkskunde en geschiedenis).
Wel vraag ik me af waar de wetgever de bevoegde en bekwame leiders voor het
vak handvaardigheid vandaan wil halen, als ze nu voor tekenen en muziek al met
een kaarsje te zoeken zijn.
Het hoofdstuk over de Planprocedure bevat, naast een tegenstrijdig aandoende
alinea op bladzijde 129 (‘Teneinde... bestaan’), beweringen waartegenover men
andere uit hetzelfde boek kan zetten, die ze te niet doen, b.v.: ‘Bovendien kan men
in het voortgezet onderwijs nièt leerlingen van verschillende leerjaren in één klaslokaal
en onder leiding van één docent samenbrengen, zoals bij het lager onderwijs vrij veel
voorkomt’ (p. 122). Men wil immers uit het streng klassikale stelsel uit, men wil
profiteren van de toepassing van moderne audio-visuele hulpmiddelen, - dan kan
men juist wel leerlingen van verschillende leerjaren bijeenvoegen. Bovendien wil
men zelfs leerlingen van verschillende schooltypen gemeenschappelijk onderwijs
geven (p. 39).
Wat betekent de suggestie: ‘Bovendien kunnen veelal fatale gevolgen worden
voorkomen, ook in die gevallen waarin scholen beneden de opheffingsnormen
belanden, door een dergelijke school te combineren met een andere school van
dezelfde richting’? Wat betekent hier ‘richting’? Is het ‘zuil’ of is het schooltype?
Is dit mogelijk alleen in dezelfde gemeente of agglomeratie of ook daarbuiten?
Onder de titel: Noodzaak van Samenwerking wordt een punt aangeroerd, dat m.i.
voor het bijzonder onderwijs van vitaal belang is. Immers scholengemeenschappen,
zoals de gemeenten Utrecht, Amsterdam en Den Haag bezig zijn op te richten, zullen
in het bijzonder onderwijs niet mogelijk zijn, tenzij een bewust nagestreefde
samenwerking tussen de plaatselijke besturen van Lagere Scholen, U.L.O.-Scholen
en V.H.M.O.-Scholen op korte termijn tot stand komt. Vaak zal zelfs fusie van deze
besturen nodig zijn. Een prachtkans ligt hier voor de nieuwe stadswijken, zoals
Amsterdam-West, Amsterdam-Noord, alsook in Utrecht voor het Kanalen-eiland,
om slechts mij bekende voorbeelden te noemen. Daarenboven lijkt mij een
hergroepering in bestaande, oudere wijken niet alleen mogelijk, maar zelfs
noodzakelijk, wil het bijzonder onderwijs in de geboden vernieuwingskansen niet
achteraan sukkelen.
Al met al een zeer interessant boek dat de nodige vraagtekens opwerpt.
B. Bot S.J.

Een nieuw venster op Oost-Europa
Op 22 oktober 1963 werd het eerste nummer gepubliceerd van de Oost-Europa-serie
van de Internationale Spectator1), redactioneel verzorgd door stafleden van het
Oost-Europa Instituut van de Universiteit van Amsterdam. De bijdragen van drs.
M.J. Broekmeyer, die tot nu toe op onregelmatige tijden in de Internationale Spectator
verschenen, zullen voortaan regelmatig in vier speciaal aan Oost-Europa gewijde
1) Cfr. Streven, jrg. 17, nr. 3, december 1963, p. 298.
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nummers per jaar worden opgenomen, tezamen met bijdragen van andere deskundige
medewerkers.
In dit eerste nummer analyseert H.L. Verhaar de jongste geschiedschrijving van
de partij, beschouwt M.J. Broekmeyer de samenhang tussen kunst en politiek en
bespreekt M.P. van den Heuvel een militair-historisch overzicht van W.A. Anfilow,
‘Het begin van de grote vaderlandse oorlog (22 juni - midden juli 1941)’.
De beide artikelen, ‘De partij schrijft geschiedenis’ van Verhaar en ‘Intelligentsia,
kultuur en politiek in het huidige Rusland’ van Broekmeyer, zijn doorwrochte studies,
resp. 22 en 33 pagina's groot en rijk van noten voorzien. Zij vormen overigens een
merkwaardig en voor de huidige Russische situatie typerend duo. Na lezing van het
eerste moet eenieder wel tot de conclusie komen dat
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de Sowjet-Unie nog steeds voor zelfstandig denken geen ruimte laat. Verhaar
analyseert op uitstekende wijze de verschillen en overeenkomsten tussen de in 1959
gepubliceerde ‘Geschiedenis van de Communistische Partij van de Sowjet-Unie’ en
de tweede herziene druk van dit werk uit 1962, na in de inleiding al geconstateerd
te hebben: ‘Het schrijven van geschiedenis in de Sowjet-Unie is geen partikuliere
liefhebberij noch een puur akademische discipline. De historicus heeft zich te storen
aan de politieke lijn van de kommunistische partij, anders bemoeit de partij zich wel
met hem. Niet slechts het heden, maar ook het verleden moet zich voegen naar de
ideologie, waarmee de kommunistische heersers hun politiek rechtvaardigen. De
opvatting dat de geschiedenis een funktie van de aktuele politiek is brengt natuurlijk
met zich mee dat veranderingen in de politieke lijn steeds hun weerspiegeling moeten
vinden in de historiografie’ (p. 429). De veranderingen in deze weerspiegelingen
worden vervolgens door Verhaar op treffende wijze naar voren gehaald. Zijn conclusie
dat de situatie van historici in de Sowjet-Unie nog steeds precair blijft (p. 450), geeft
weinig hoop voor een vrijere wetenschapsbeoefening, ook al is Stalin door
Chroesjtsjow opgevolgd en is er van terreur minder sprake dan ten tijde van Stalin.
Het licht dat Broekmeyer werpt op de Russische intelligentsia, cultuur en politiek
doet echter weer het beste hopen. Verschillende malen reeds sinds de dood van Stalin
zette de ‘Dooi’ in Rusland in, steeds weer onderbroken door min of meer krachtige
reacties. De laatste ‘dooi’, met als glanzend hoogtepunt de publikatie van ‘Het leven
van een dag van Iwan Denisowitsj’ door Solzjenitsin en de erop gevolgde reactie
(1962/63), leveren het materiaal voor Broekmeyers bijdrage.
Hij presenteert op duidelijke wijze het felle verzet en de neiging tot tegenspreken
bij de kunstenaars, die niet gericht zijn tegen het communisme, maar wel tegen hun
‘verlaging tot betaald agitator voor de waan van de dag, tegen domme partijinmenging
in de kunst en - algemener en veel belangrijker - zij staan vóór aksentuering van
humanistische en liberale tendenties’ (p. 458/9). De houding van schrijvers, beeldende
kunstenaars en cineasten wordt geanalyseerd, alsmede de reactie daarop van de partij,
beter gezegd van de onderscheiden richtingen in de partijleiding op verschillende
momenten. De afwisseling van ‘dooi’ en ‘reactie’ gaat nog steeds voort, de partij
heeft geen kans gezien de partijlijn dwingend op te leggen en door te trekken.
‘Schijnbaar gaat het... voornamelijk om literaire en artistieke problemen. Schijnbaar.
Want in wezen gaat het om de intellektuele vrijheid en integriteit in het algemeen
en in het bijzonder om de zelfstandigheid van de jeugd en de technische intelligentsia.
Juist bij hen, hoewel niet alleen bij hen, vinden de moedige woorden van de schrijver
grote weerklank. Zonder dit enorme klankbord van de literatoren en artisten zou de
partij òf geen alarm hebben geslagen òf overwonnen hebben’ (p. 482).
Broekmeyer citeert uit verslagen van vergaderingen van de Schrijversbond om
duidelijk te maken hoe groot de weerklank wel is die de jonge literatoren vinden. De
werken van systeemgetrouwe schrijvers worden met moeite gedrukt en vrijwel niet
gerecenseerd. De werken van de ‘snotneuzen’ daarentegen hellen oplagen van 100.000
en meer, ook als het poëzie betreft (p. 475). Het reeds genoemde werk van Solzjenitsin
‘Het leven van een dag van Iwan Denisowitsj’ (het eerste boek gewijd aan het leven
der gevangenen in de concentratiekampen) werd in het Russisch in tenminste 800.000
exemplaren gedrukt, met o.a. een Estische vertaling in een oplage van 40.000 (op 1
miljoen Esten). Dat zou in Nederland een oplage betekenen van 480.000! (p. 464).
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Broekmeyer besluit zijn artikel met een waarschuwing: ‘Maar men vergisse zich
niet. Het ging en gaat niet om een anti-kommunistische, zelfs niet om een
non-kommunistische oppositie. Het gaat, integendeel, om wat men zou kunnen
noemen een supra-kommunistische oppositie. Terug naar Lenin, terug naar de
diskussie en echte strijd der menigen, terug naar de humanistische kern van het
marxisme’ (p. 482).
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Ik hoop dat hij hiermee goed gezien heeft waarom het gaat. Enige twijfel te dien
aanzien zij mij echter vooralsnog vergund. Gaat het werkelijk om een ‘terug naar
Lenin, naar de diskussie en echte strijd der meningen?’ Of is slechts sprake van een
strijd binnen de hoogste rangen van de partij tot in het Centrale Comité zelf? Een
strijd om de macht die begonnen is direct na de dood van Stalin, waarin een deel van
de strijdenden tracht de publieke opinie te winnen door anders haast onverklaarbare
liberaliseringen op het terrein van de kunst. Ik betwijfel of het de nieuwe machthebbers
en al degenen die er naar streven nieuwe machthebber te worden, er inderdaad om
te doen is een echte strijd der meningen mogelijk te maken. Terecht constateert
Verhaar (p. 449): ‘de persoonsverheerlijking (is) vervangen door een cultus van de
Partij. En voor kritiek op deze cultus is in de Sowjet-Unie geen plaats’.
Het is voor de lezer die het Russisch niet beheerst, nuttig te weten dat Broekmeyer
ook aangeeft welke publikaties in vertaling verkrijgbaar zijn. Geen gewag is gemaakt
van de Nederlandse vertaling van Solzjenitsins ‘Het leven van een dag van Iwan
Denisowitsj’ (Pegasus), een boeiende roman die U in een adem zult uitlezen.
Voor hen die zich nog verder op het door Broekmeyer beschreven terrein willen
oriënteren zij verwezen naar de artikelen van Isolde Brorens ‘Ontwikkeling der
Sowjet-letterkunde’ in ‘Oost-West’, 2de jrg. nr. 4 en 5 (sept. en nov. 1963) en naar
de bijlage bij ‘Problems of Communism’ (United States Information Agency), juli
1963, onder de titel ‘The regime and the Intellectuals, a window on party politics
(winter 1962 - summer 1963)’ van Priscilla Johnson.
Tot slot nog een kritische opmerking. Het is opmerkelijk dat zowel in dit eerste
nummer als in recensies ervan in o.a. Streven (l.c.), De Groene Amsterdammer (9
nov. 1963), Vrij Nederland (21 dec. 1963) en De Tijd-Maasbode (23 dec. 1963) geen
gewag wordt gemaakt van een andere uitgave die reeds sinds maart 1962 verschijnt
en speciaal gericht is op Oost- en Centraal-Europa, nl. Oost-West, Tijdschrift ter
voorlichting over de Oost-West verhouding2). De recensent in Vrij Nederland zegt
zelfs expliciet ‘voor gedegen en objectieve studie over de politieke ontwikkeling in
de Oosteuropese landen is men in Nederland genoodzaakt buitenlandse publikaties
te lezen’. Laten wij hopen dat deze tekortkoming in de voorlichting aan de eigen
lezers slechts op onwetendheid berust en niet samenhangt met de op zich ongelukkige
situatie dat Nederland nu twee periodieken rijk is, die zich op dezelfde problematiek
richten.
Het valt te betreuren dat zij die indertijd Oost-West oprichtten en een aanzienlijk
getal van medewerkers hebben weten aan te trekken, er niet in geslaagd zijn ook de
staf van het Oost-Europa Instituut van de Universiteit van Amsterdam voor
samenwerking te interesseren. Academische fijngevoeligheid alsmede verschil van
inzicht over de houding welke men diende in te nemen ten aanzien van de
Oost-West-problematiek, schijnen de oorzaak van het terzijde blijven van de
Amsterdammers te zijn geweest. Het betreurenswaardige gevolg is nu, dat de markt
2) Oost-Europa-Serie van de Internationale Spectator, 4 nummers per jaar, f 8, -, bestellen bij
Oost-Europa-Instituut van de Universiteit van Amsterdam, O.Z. Voorburgwal 187, Amsterdam
(gemeentegiro Amsterdam: V 11993).
Oost-West, Tijdschrift ter voorlichting over de Oost-West verhouding, 6 nummers per jaar,
f 12,50 (studenten f 7,50). Van Stolkweg 10, 's-Gravenhage (postgiro 603792).
E.R. Fairweather (Ed.), Anglican Congress 1963. - S.P.C.K., London, 1964, 312 pp., 15 sh.
P.C. Jefferson (Ed.), The Church in the 60's. - S.P.C.K., London, 1963, 153 pp., 7 sh. 6 d.

Streven. Jaargang 17

der geinteresseerden over twee tijdschriften verdeeld raakt en wat erger is, dat niet
steeds de beste kracht voor een gewenst artikel beschikbaar is, maar dat ook de
krachten verdeeld zijn.
Het bestaan van twee, speciaal op Oost-Europa gerichte tijdschriften kan alleen
gerechtvaardigd worden door een verschillende aanpak van dezelfde problematiek.
Het eerste nummer van de Oost-Europa serie van de Internationale Spectator schijnt
daar inderdaad al op te duiden. Oost-West biedt meer ruimte aan letterlijk
overgenomen artikelen of fragmenten uit Oosteuropese bron, betrekt
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ook de Oost-West-dialoog en de houding van het Westen zelf in zijn beschouwingen,
naast de directe informatie over wat in Oost- en Centraal-Europa op het ogenblik de
maatschappij beroert. Zou de Oost-Europa serie zich meer op het wetenschappelijk
essay richten en Oost-West meer op informerende en citerende artikelen met een
uitstraling op een wijder publiek dan de alleen of voornamelijk wetenschappelijk
geïnteresseerden, dan zou een verschillend lezerspubliek bereikt kunnen worden en
er bestaansrecht zijn (en misschien ook bestaansmogelijkheid) voor beide periodieken.
M. van Hulten

Het Anglicaanse Congres te Toronto van 1963
Toen wij in het februarinummer van dit tijdschrift een overzicht gaven van het wel
en wee van de Engelse Staatskerk in 1963, merkten wij op dat het Anglicaanse
Congres, dat in augustus in Toronto plaats vond, enigszins overschaduwd werd door
de grote bijeenkomst van de Wereldraad van Kerken, te Montreal enkele weken
daarvoor gehouden. Op buitenstaanders werd de indruk gewekt alsof er een zekere
matheid lag over dit pan-anglicaanse congres; het is voor de pers immers moeilijk
om de belangstelling voor zulke vergaderingen gedurende vier of vijf weken op
behoorlijke temperatuur te houden, en het is voor de hand liggend dat men de
belangstelling die de pers toont, evenredig oordeelt aan de belangrijkheid van hetgeen
ter tafel wordt gebracht op de bijeenkomst. Nu wij het officiële verslagboek hebben
doorgenomen, valt zulk tekort aan belangstelling zeer te betreuren, en het is vrij
duidelijk dat dit congres allesbehalve geleden heeft aan matheid. De officiële lezingen
zijn van een levendige actualiteit, de besproken problemen van een onontkoombare
urgentie, en de discussies open en eerlijk.
Het was pas de tweede maal dat zulk een pan-anglicaans congres werd gehouden,
dit in tegenstelling tot de Lambeth-Conference die al bijna een eeuw lang iedere tien
jaren wordt bijeengeroepen. Er is een groot verschil tussen deze twee vergaderingen;
de Lambeth Conference brengt alle bisschoppen van de kerken die tot de Anglican
Communion behoren, bijeen, en doet dus wat uiterlijke structuur betreft enigszins
denken aan het Concilie, ofschoon de bevoegdheden en zelfs de doelstellingen geheel
anders zijn. Het Anglicaanse Congres brengt daarentegen zowel bisschoppen als
priesters en leken uit alle delen der wereld bijeen; het is eigenlijk een zeer grote
discussie-groep van ruim duizend mensen. De eerste keer dat iets dergelijks
georganiseerd werd, was in 1954 te Minneapolis, zodat men sinds de oorlog ongeveer
iedere vijf jaar getuige is geweest van een belangrijke Anglicaanse bijeenkomst: de
Lambeth Conference in 1948 en 1958, de Anglican Congress in 1954 en 1963; voor
1958 staat de volgende Lambeth Conference op het programma.
Het spreekt vanzelf dat een congres zoals te Minneapolis en te Toronto gehouden,
een heel gedegen voorbereiding eist. Met name dienende onderwerpen die aan de
orde worden gesteld met grote zorg te worden gekozen en omschreven. Deze mogen
niet te accademisch zijn, niet te theologisch, niet te abstract, om de eenvoudige reden
dat de aanwezigen niet allen theologisch geschoold zijn en allesbehalve theologen
zijn. Waar van de andere kant de gedelegeerden uit alle hoeken van de wereld komen,
hetgeen betekent dat zij met zeer uiteenlopende noden en problemen geconfronteerd
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worden, moet koste wat het kost een centraal onderwerp aan de orde worden gesteld
dat allen aangaat; het ‘quod omnes tangit, neminem tangit’ moet vermeden worden,
of met andere woorden, het onderwerp mag niet vaag universeel blijven. Naar onze
mening is men hier het afgelopen jaar bijzonder goed in geslaagd. In Minneapolis
had men de onderwerpen onder vier hoofden samengevat, namelijk our vocation,
our worship, our message en our work; het viervoudig gebruik van het
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bezittelijk voornaamwoord our duidt reeds aan dat de congressisten zich vooral bezig
hielden met zelf-reflectie. In Toronto moest dit ‘inward-looking aspect’ plaats maken
voor een heel uitgesproken tendens om zijn blik naar buiten te richten; het
sleutelwoord werd frontier. Met als uitgangspunt dat de Kerk licht behoort te zijn
en zout, en dus direct gericht is op de wereld, werd alle aandacht gericht op de
ontmoeting van de Kerk met deze wereld, misschien zelfs op de botsing van de Kerk
met deze wereld, en wel op vier fronten, te weten godsdienstig, politiek en cultureel,
terwijl als vierde front het economische genoemd dient te worden: binnen vijf jaar
zal boven de gewone bijdragen vijftig miljoen gulden moeten worden bijeengebracht
waarmee de have-not kerken geholpen gaan worden.
We gaan niet in op hetgeen over deze onderwerpen gezegd werd; een grote
verscheidenheid van hedendaagse problemen werd aangesneden, zoals bv. de
oecumene, het communisme en de secularisatie bij het eerst vermelde front, sociale
rechtvaardigheid, christelijke politiek, rassenleer en wereldhonger op het tweede, en
urbanisatie, industrialisatie, de massamens op het derde front. De grootste gemene
deler bij deze besprekingen was steeds penetration: de Kerk moet over de grens
heen, moet de grens doorbreken en heeft overal, op ieder terrein een zending. Aan
deze doordringing moet voorafgaan een degelijke voorbereiding, vooral in de vorm
van het trainen van zowel priesters als leken, en een duidelijke confrontatie met deze
wereld, met haar noden en verlangens, met het goede en het kwade, enz. Naar onze
indruk heeft het Congres echter een grote fout begaan. Men wilde vooral niet in
speculaties blijven steken: er moest ook iets gebeuren, en dit werd niet zonder enige
ophef aangekondigd onder het motto van Mutual Responsibility, waarvan dan de
zichtbare uitdrukking werd het bijeengaren van het bovengenoemde bedrag. Aan
deze daad van edelmoedigheid werd echter zoveel ruchtbaarheid gegeven dat hij de
andere aan de orde zijnde zaken naar het tweede plan verschoof; om het wat
oneerbiedig te zeggen, we hoorden echo's van het ‘geen woorden, maar daden’.
Ofschoon we niets af willen doen aan het imponerende gebaar van zoveel miljoen
gulden, vinden we het jammer dat het te centraal gesteld werd. We achten de woorden
in deze belangrijker dan de daden, ook omdat de woorden een instelling bloot leggen
die even verheugend als leerzaam is.
Met het woord leerzaam raken wij onze eigen betrokkenheid bij dit Anglicaanse
Congres. Het is niet enkel een kwestie van belangstelling tonen met wat onze
andersdenkende broeders in Christus denken en doen. Waar de H. Geest hen leidt,
moeten wij van hen leren, en het verslagboek is buitenmate rijk aan lering. De tekorten
van de kerken die tot de Anglican Communion behoren zijn in menig opzicht ook
de onze; de moeilijkheden die zij moet overwinnen zijn vaak ook de onze; de
verantwoordelijkheid die zij erkent en aanvaardt is niet verschillend van de onze, en
haar staan vóór, hoogstens op, de grenzen van de wereld der religie, der politiek en
cultuur vertoont vanzelfsprekend opvallende overeenkomst met de zending van de
Katholieke Kerk. Ook ons wacht de beslissing tussen penetration of withdrawal, en
het is een beslissing op heel korte termijn. Wanneer iemand zou beweren dat hier
geen sprake is van beslissen omdat er geen sprake is van een echte keuze, dan zijn
we het daarmede eens, maar dit brengt dan onmiddellijk met zich mee dat wij alle
aandacht moeten besteden aan preparation en confrontation: we mogen niet vergeten
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dat in niet geringe mate het hoofdthema dat telkens terugkeert in de verslagen van
lezingen en discussies de trits is van preparation, confrontation en penetration. Geen
wonder dus dat er uit dit verslagboek heel veel te leren valt en dat lezing bijgevolg
allerminst beperkt mag blijven tot degenen die zich bijzonder interesseren voor de
Anglicaanse kerkengemeenschap of voor de oecumenische beweging.
Voor wie een bijzondere belangstelling heeft voor de dogmatische zijde van de
Anglican Communion zal het verslagboek minder aantrekkelijk zijn dan dat van het
Mineapolis-congres. Uit een in-
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leidend boekje dat de titel meekreeg The Church in the 60's en dat enkele maanden
vóór het congres in Canada verscheen, werd terstond duidelijk dat men de theologische
controverse zoveel mogelijk wilde vermijden en op dogmatisch terrein zoveel mogelijk
een ‘united front’ wilde tonen. Dit verklaart waarom Bisschop Robinsons boek
(Honest to God) al vrij spoedig op een zijspoor werd gezet: terecht verwachtte men
hiervan op het congres zelf enkel uitzichtloze, misschien zelfs bittere tegenstellingen,
zonder tot een helderder inzicht in verschillende punten te kunnen geraken. Het
gevolg is dat een goed verstaander hier en daar nog wel wat onderaards gerommel
hoort over het al dan niet moeten verdwijnen van de Anglicaanse kerkengemeenschap,
over eenheid van leer en de noodzakelijkheid van gezag, maar het blijft bij dit
gerommel. Geheel bevredigend was deze gang van zaken niet, omdat naar onze
mening het staan vóór of op de genoemde grenzen als fundamentele eis stelt dat de
Kerk duidelijke taal spreekt, en dit met gezag. Waarop waarschijnlijk geantwoord
zal worden dat een pan-Anglicaans congres noch de bedoeling noch de competentie
heeft om als zodanig op te treden en te spreken.
Intussen geven de vier na de oorlog verschenen verslagboeken van de twee Lambeth
Conferences en de twee Anglicaanse Congressen een boeiend beeld van wat er leeft
en gist in de Anglican Communion. De ernst, de nederigheid, 't
verantwoordelijkheidsbesef, alsook het geloven in de leiding van de Geest Gods, die
uit de vele bladzijden helder naar voren komen, doen zeer weldadig aan en wijzen
hier en daar misschien verwijtend naar een tekort in onze eigen una sancta. Ook om
deze reden is kennisname en lezing van dit verslagboek ten zeerste aanbevolen; het
verschijnen ervan is een uitnodiging tot mee-leven met onze Anglicaanse broeders,
en de uitnodiging is het accepteren zeker waard.
W. Peters S.J.

In Christus verbonden met de godsdiensten der wereld
Iedere missionaris die zijn goddelijk avontuur in de vreemde begint, is vervuld van
een opdracht en van de overtuiging dat hij de mensen iets reddends komt brengen.
Even goed kijkt hij uit naar het goede dat er bij deze mensen al is, om hiervan zijn
uitgangspunt te maken en dit hogerop te voeren. Hij denkt dan aan het oude woord:
‘de mens is van nature christen’.
Tegenwoordig vragen zich velen af, of men dit adagium zou mogen uitbreiden tot
de godsdiensten welke zich deze ‘natuurchristenen’, lang voordat zij van Christus
hoorden, hebben gevormd: of het woord ‘anima naturaliter christiana’ mag worden
vervormd tot ‘religio naturaliter christiana’. Veel schijnt hiervoor te pleiten: edele
personen, waardevolle geschriften, indrukwekkende monumenten die in Islam,
Hindoeïsme, Boeddhisme worden aangetroffen. Van de andere kant: waar blijven
‘de schaduwen van de dood’ en ‘de begoochelingen van de duivel’ die wij krachtens
Schrift en Vaders aan het heidendom moeten toekennen?

Streven. Jaargang 17

Deze principiële vraag, zegt Professor Camps1), is van veel meer belang dan de
meer praktische of het christendom in het oosten zijn westers gewaad moet afleggen
of aanhouden. Altijd en overal heeft Gods Openbaring zich als ‘import’ voorgedaan:
Nederland heeft ze ontvangen van Engeland, Engeland van Rome, Rome van de
Hellenisten, de Hellenisten van de Joden en ook voor de Joden is zij geen eigen teelt
geweest, maar, om zo te zeggen, ‘import uit de Hemel’. Dit laatste blijft ze in laatste
instantie voor ons allemaal; ieder die christen wordt, moet het hoofd buigen en dan
is het bijzaak, in welke entourage dit geschiedt.
Veel intrigerender is de vraag, of wij de niet-christelijke godsdiensten dezelfde
status mogen toekennen die Paulus toekende aan de Wet der Joden, aan het Oude
Verbond: die van ‘Opvoeder tot

1) P.H.J.M. Camps O.F.M., In Christus verbonden met de godsdiensten der wereld; rede bij
de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de missiologie te Nijmegen. - Dekker
en v.d. Vegt, Nijmegen, 1964, 22 pp.
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Christus’. In dat geval behoeven wij ons niet meer zo koortsachtig druk te maken
om ‘de wereld te evangeliseren in déze generatie’ (Mott), behoeven wij niet zo
verschrikkelijk neerslachtig te zijn wanneer wij vaststellen, dat de voornoemde
godsdiensten aan de invasie van de 19e eeuw hebben weerstaan, volgens menselijke
berekening het nog eeuwen zullen uithouden en dat zij zelfs een tegenoffensief
begonnen zijn en afvallige christenen opvangen. Zeker, ‘umbram fugat veritas’, het
halve licht moet wijken voor het volle, maar dit geschiedt dikwijls geleidelijk. De
kennismaking met het christendom is tot nu toe zeer onvolmaakt geweest en toch
kunnen nu reeds Islam, Hindoeïsme en Boeddhisme zichzelf niet meer interpreteren
zonder specifiek christelijke begrippen. Begoochelingen van de duivel zullen zij pas
op dat ogenblik worden wanneer zij een tenvolle gekende Christus hebben afgewezen
en daarmede de broederschap met ons. Indien zulk een noodlottige beslissing door
Christus' rechtstreekse ingrijpen en door onze edelmoedige broederlijkheid voorkomen
wordt, kan op een ander niveau de vraag beslecht worden of onze toekomstige cultuur
een Europees, Chinees of Indisch gezicht moet krijgen.
Cl. Beukers S.J.

Wijsgerige confrontatie met Karl Barth
Het is al weer 45 jaar geleden, dat een Duits-Zwitserse dominee voor het voetlicht
trad van de theologische en niet-theologische wereldopinie: in 1919 publiceerde Karl
Barth samen met zijn vriend Eduard Thurneysen de eerste druk van Der Römerbrief.
Die commentaar op Sint-Paulus' brief werkte hij spoedig hierop grondig om, en
herhaaldelijk zou hij daarna de moed vinden, openlijk vroegere beweringen te
herroepen. Deze zelfcorrecties, en de openhartigheid ervan, strekken hem alleen
maar tot eer, afgezien nog van de vraag, wèlke nieuwe richtingen hij telkens insloeg.
De 8721 bladzijden van zijn Kirchliche Dogmatik - de registers niet meegerekend,
en de talloze pagina's met kleine letters niet dubbel geteld - hebben in onze tijd nog
geen katholieke tegenhanger die ze niet alleen kwalitatief, maar ook kwantitatief
evenaart. Nu had Barth wellicht beknopter kunnen zijn, maar zo'n originele
systematiek en dan ook nog zulke prachtige exegetische verhandelingen treft men
in de dogmatiekgeschiedenis praktisch nooit bij éénzelfde denker aan.
Als zijn naaste en beste leerlingen in Nederland, die dus wel dankbaar maar niet
kritiekloos zijn, noemen we hier de theoloog K.H. Miskotte, emeritus-hoogleraar uit
Leiden, en de filosoof A.E. Loen, professor in Utrecht. Zij hebben alle twee werk
van internationaal kaliber geproduceerd.
Het beste katholieke werk over de Bazelse dogmaticus is o.i. dat van een voorman
der ‘nouvelle théologie’: de trilogie Karl Barth van Henri Bouillard (collection
‘Théologie’ nr. 38, 39, 40; Paris, 1957). De beschrevene heeft indertijd de verdediging
van dit boek als proefschrift aan de Sorbonne bijgewoond. Het lijkt ons beter geslaagd
dan de al te irenische reconstructie en adhesie van Hans Urs von Balthasar, Hans
Küng en Heinrich Fries. De kritieken van Erich Przywara betreffen primair de eerste
perioden van Barths ontwikkeling, maar ze zijn ook t.a.v. diens huidige stadium nog
waardevol en onmisbaar. De Nederlandse dominicaan B.A. Willems publiceerde
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vorig jaar een beknopte inleiding, waarin hij recente artikelen uit Streven heeft
verwerkt1).
Theologen uit de Gereformeerde Kerken hebben, zeker aanvankelijk, afwijzender
tegenover de dialectische theologie gestaan dan hun hervormde collega's. In het
oeuvre van de hoogleraren K. Schilder en G.C. Berkouwer zijn veel kritische noten
te vinden, die elke katholieke Barth-onderzoeker, ook weer kritisch, in zijn studie
zal moeten betrekken. De laatste monografie van Berkouwer, De triomf

1) B.A. Willems O.P., Karl Barth. Een inleiding in zijn denken. [Serie ‘Denkers over God en
wereld’, nr. 7] (Tielt etc., 1963). Vgl. Zijn artikelen Karl Barth, in Streven 13 (1959-1960)
II 801-811 en Ontwikkeling in Barths ekklesiologie, ibidem 14 (1960-1961) I 305-314.
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der genade in de theologie van Karl Barth (Kampen, 1954), heeft een wereldnaam
gekregen.
Grote bekendheid zouden we eveneens willen toewensen aan de studies van zijn
collega S.U. Zuidema, hoogleraar in de wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit te
Amsterdam, waarvan we er nu enkele meer speciaal bespreken.
Zuidema is vóór de oorlog bij Prof. Vollenhoven gepromoveerd op de
middeleeuwse denker Willem van Occam. Dat was een goede voorbereiding op zijn
latere specialisering in de existentiefilosofie, en in de existentialistisch gekleurde
theologie van Barth. Eind vorig jaar verscheen zijn boek Konfrontatie met Karl
Barth2). Het bevat twee opstellen: Fides quaerens intellectum, over Barths
gelijknamige commentaar op Anselmus' ontologisch godsbewijs (1 München, '31)
en Theologie als geschiedenis-theologie bij Karl Barth.

De labiliteit in en van de barthiaanse theologie
De eerste bijdrage wordt voorafgegaan door de Latijnse tekst en een Nederlandse
vertaling van Sint-Anselmus van Canterbury's Proslogion. Filosofie-historici en
beoefenaars van de natuurlijke godsleer zullen zich interesseren voor Zuidema's
genuanceerde weergave en bestrijding van de manier waarop Barth deze middeleeuwse
kerkleraar heeft uitgelegd. Wij kunnen in dit tijdschrift niet op geschiedkundige en
speculatieve details ingaan. Wel zouden we willen wijzen op Zuidema's kritische
opmerkingen, hier (77, 79-82, 100-103) en elders, over moderne noties als gesprek,
communicatie en solidariteit. Hij kritiseert in dit boek vooral de neiging, het ongeloof
van ‘de ander’ als zodanig niet serieus te nemen. We menen, dat hij hier de vinger
op een gevaarlijke wond legt. Trouwens ook in andere geschriften, wanneer hij tegen
Jaspers en andere ‘dialogen-diadochen’ opmerkt, dat zij krachtens hun eigen
communicatie-opvatting al degenen moeten excommuniceren die over de
communicatie niet zo relativistisch denken3). Men kan nu eenmaal noch zichzelf noch
het anders-zijn van de tegenstander eindeloos relativeren. Wie dit inziet, kan niet
anders dan de relativistische communicatieidee excommuniceren, en zal helaas
moeten constateren, dat een kritisch gesprek erover door haar aanhangers niet altijd
zo op prijs gesteld wordt.
De hooggeleerde schrijver is zich ervan bewust, dat elke commentariëring vanuit
een bepaalde overtuiging geschiedt (58), en steekt daarmee allen de loef af die
algemeenheid, neutraliteit en partijloosheid voor zichzelf monopoliseren. Het doet
ons genoegen, dat wij hier zijn commentaar op Barths Anselmus-commentaar, en
vooral op diens ‘Geschichte’-opvatting met zoveel instemming kunnen
commentariëren. De neocalvinistische wijsbegeerte der wetsidee en de
neothomistische filosofie willen zichzelf, elkaar en hun geschillen niet tot futiliteiten
reduceren. Des te plezieriger en opvallender, dat Zuidema en schrijver dezes bij de
bestudering van Barth tot zoveel eensluidende conclusies zijn gekomen.
2) S.U. Zuidema, Konfrontatie met Karl Barth [serie Christelijk Perspectief, deel V] (Buijten
en Schipperheijn, Amsterdam, 1963) 207 pp. Prijs f 7, -, geb. f 9, -. Zie over deze reeks ook
onze recensies in de rubriek wijsbegeerte en theologie van dit nummer.
3) Cf. S.U. Zuidema, Existentialistic communication, in Christian Perspectives 2 (1961) 159-221.
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De wijsgerige en ook wel de religieuze journalistiek in onze streken kenmerkt zich
door een intensieve propaganda voor het dynamische. Dat laatste is een verheven en
onmisbaar iets, maar de wegen gaan onherroepelijk uiteen bij de interpretatie ervan.
Niet elke auteur en causeur weet of zegt precies, wat hij ermee bedoelt, maar het is
wel duidelijk, dat verschillenden van hen er iedere vorm van stabiliteit en zekerheid
mee te lijf gaan, en alles labiel willen maken. Hier reiken de relativistische opvatting
van het gesprek en van de dynamiek elkaar de hand.
Zuidema attendeert erop, dat deze labiliteit ook aanwezig is in Karl Barths
opvattingen van ‘Geschichte’, ‘Ereignis’ enz.4). Zowel het mensbeeld als de

4) Vgl. over deze begrippen o.a. C. Trimp, Om de oeconomie van het welbehagen. Een analyse
van de idee der ‘Heilsgeschichte’ in de ‘Kirchliche Dogmatik’ van K. Barth (Goes, 1961)
en M.P. van Dijk, De mens in het gebeuren van de Godsopenbaring. Plaats en betekenis van
de mens in de Kirchliche Dogmatik van Karl Barth (Kampen, 1963). Het laatste werk
recenseren we in dit nummer.
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godsopvatting van de Kirchliche Dogmatik kenmerkt zich door afkeer van het
‘Zuständliche’, ‘Verfügbare’. Barth verwerpt van harte de klassiek christelijke
opvatting van Gods onveranderlijkheid. Z.i. bestaat God in feite, maar het is volgens
hem niet intrinsiek noodzakelijk, dat God bestaat en dat Hij is zoals Hij is. Het
beginsel van niet-tegenspraak, volgens hetwelk iets b.v. niet in dezelfde zin waar en
onwaar kan zijn, geldt eveneens contingent. Het vloeit niet met absolute
noodzakelijkheid uit Gods wezen voort, Hij heeft het nu eenmaal zo gewild, maar
Hij kon anders. En dit alles kunnen wij slechts weten door het geloven van Gods
openbaring in Christus. Die openbaring is eveneens weer geen ‘stabile Summe von
Sätzen’, geen gegeven dat God ons in de Bijbel of de Kerk ter beschikking zou hebben
gesteld. Nee, openbaring is enkel een daad van Hem, een ‘Ereignis’, een gebeuren,
dat ‘je und je geschieht’. Aldus Barth. Gods komst in deze wereld wordt niet genoeg
een aan-komst5).
Deze interpretatie van goddelijke en menselijke dynamiek heeft invloed genoeg
op de ontwrichte mens van onze tijd, voor wie de onzekerheid en de rancune zelf
dikwijls een dogma zijn. Zowel in gereformeerde als in katholieke kringen zal men
tegenwoordig vaak bereid zijn te erkennen, dat men vroeger soms te statisch heeft
gedacht. Op bepaalde punten is dat stellig het geval. Nu moet men constateren, dat
sommigen in dezen over heel de linie naar een ander uiterste doorslaan, en dat anderen
aan twee kanten tegelijk van het schip vallen.
Zuidema levert een spitse kritiek op Barths denkbeelden in dezen. Allereerst merkt
hij op, dat er in deze theologie zeer bepaalde filosofische opvattingen een rol spelen.
Barth kan niet anders dan zich daarmee identificeren. Hij meent wel, dat de
wijsbegeerte geen intrinsieke waarde heeft binnen de theologie, al is ze een onmisbaar
hulpmiddel, maar deze mening is zelf weer wijsgerig gekleurd. Verder heeft Barth
altijd tegen de Katholieke Kerk betoogd, dat er geen intrinsieke gelijkenis, geen
stabiele analogie mogelijk is tussen God en mens, maar hij heeft zelf de scholastieke
zijnsanalogie vervangen door de analogie van het worden, van beweging en
verandering. Zowel in de antropologie als in de godsleer speelt nl. zijn zeer bepaalde
interpretatie van de dynamiek een hoofdrol, volgens Zuidema zelfs de hoofdrol (159
v., 185, 195, 199). Die veranderlijkheid, die contingentie is een structuurwet, die ook
voor God onveranderlijk en noodzakelijk geldt (149, 206 v.).
Bij dit alles blijft de vraag onontkoombaar, of Barth consequent de innerlijke en
stabiele waarde van zijn eigen denken kan ontkennen. Dat is altijd weer het
struikelblok voor iedere poging tot permanente ‘Entsicherung’ van ons denken.
Niemand kan over zijn eigen schaduw heen springen, betoogt de schrijver voortdurend
(o.a. 132-135). Het is geen sofisme, wanneer hij de zelfonderschatting èn de
zelfoverschatting van Barths theologiseren aantoont (119 v., 134 v., 146-148).
Dit waren maar enkele grepen uit Zuidema's jongste boek. We zien wel, dat hij
hier kwesties behandelt waar niet alleen de wijsbegeerte maar ook de dagelijkse
levenspraktijk voortdurend mee te maken heeft. De schrijver neemt geen blad voor
de mond, het is hem ernst met zijn betoog, en hij staat voor wat hij zegt. De strikte
5) Barth wijst dus uiteraard het depositum fidei af. Waardevolle kritiek op zijn visie in dezen
ook bij enkele hervormde theologen: H. van Oyen, Theologische Erkenntnislehre (Zürich,
1955) en R. Bakker, Een theologische kenleer, in In de Waagschaal van 11 nov. 1961, pp.
54-59.
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logica en de religieuze geladenheid van zijn boek rijden elkaar niet in de wielen,
integendeel.

Kritiek en wensen
Het kan niet anders, of een katholiek, een neoscholasticus ziet Barth vanuit een ander
perspectief. We gaan voorbij aan enkele aanvechtbare historische opmerkingen over
Sint-Thomas (105) en Cajetanus (112) die niet samenhangen met verschillen in
standpunt. Maar Zuidema acht al onze godskennis afhankelijk van Gods bijzondere
openbaring, die nu voor
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ons feilloos geboekstaafd is in de H. Schrift. Hij verwerpt iedere mogelijkheid van
een natuurlijke godskennis, en hij doet dit even overtuigd (75 v., 119) als wij haar
werkelijkheid willen aanvaarden. Dat is een onoverbrugbaar verschil. We wensen
echter iedere katholiek toe, dat hij Zuidema's waardevolle visie op de besproken
kwesties weet te integreren in het perspectief dat hij heeft of kan hebben.
Zuidema schreef al eerder artikelen over Barth en Heidegger, Barth en
Merleau-Ponty, Barths exegese van de scheppingsverhalen, en het grote artikel
Theologie en wijsbegeerte in de ‘Kirchliche Dogmatik’ van Karl Barth, in Philosophia
Reformata van 1953. Men vindt ze alle genoemd en geresumeerd in de inleiding tot
het hier besproken boek. Ook i.v.m. het existentialisme, waar hij veel over schreef6),
zijn deze publikaties de moeite waard. Om de fundamentele problemen die hij
voortdurend behandelt, mogen en kunnen we niet heen lopen. Daarom zouden wij
hier tenslotte de wens willen uiten, dat hij deze artikelen over Barth nog eens voor
ons bundelt. Zij zijn het waard, een grote rol te spelen in het wijsgerige en
theologische gesprek. Mogen ze de partners er tevens van overtuigen, dat deze dialoog
door het relativisme zinloos gemaakt zou worden, of minstens hiervan, dat de
zinvolheid van het relativisme niet boven elke twijfel verheven is.
P. den Ottolander

Boekbespreking
Theologie
Schillebeeckx O.P., E., Het huwelijk. Aardse werkelijkheid en
heilsmysterie. Eerste deel. - H. Nelissen, Bilthoven, 1964, 280 pp., f 14,90.
Bij de eindeloze stroom van literatuur over het huwelijk is nog altijd gewenst een
theologische synthese die de psychologische, sociologische, historische en wijsgerige
beschouwingen enerzijds in hun competentie laat en niet wil verdringen, maar ze
anderzijds, vertrekkend vanuit Gods woord, werkelijk ontmoet. De ondertitel van
dit boek en zijn auteur doen verwachten dat hier zulk een synthese gegeven zal
worden. Het eerste deel beschrijft de heilsgeschiedenis van het huwelijk, zoals het
zich toont in het Oude Testament, het Nieuwe Testament en de Kerkgeschiedenis,
vooral wat betreft de huwelijkssluiting. Het binnen enkele maanden te verwachten
tweede deel zal deze geschiedenis nog voortzetten (delen van boekwerken horen nu
eenmaal een gelijke dikte te hebben) en wel met een belangrijk hoofdstuk over de
waardering van huwelijksliefde en gezinsopbouw, waarna een eigen visie van de
auteur zal volgen. Deze eigen visie begint zich overigens in dit eerste deel reeds af
te tekenen, want Schillebeeckx schrijft niet geschiedenis enkel om te laten zien hoe
het geweest is of ook om de huidige praxis of theologie alleen maar te rechtvaardigen:
hij tast in het verleden naar mogelijkheden voor vandaag en morgen. Zijn
hoofdgedachte daarbij is dat het huwelijk zich in de Schrift van beide Testamenten
toont als een aardse werkelijkheid die in zichzelf, niet door bijkomende riten, tot
6) Vgl. de bibliografie van zijn geschriften in Perspectief. Feestbundel van de jongeren bij het
vijfentwintig jarig bestaan van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte [onder redactie
van W.K. van Dijk e.a.] (Kampen, 1961) 117-125.

Streven. Jaargang 17

christelijk heilsmysterie wordt. Het huwelijk wordt daarom gedurende de eerste tien
eeuwen der kerkgeschiedenis, althans in het Westen, op familiale wijze gesloten.
Slechts langzaam doet de pastorale zorg der Kerk een kerkelijk-liturgische
huwelijkssluiting en een kerkrechtelijke regeling van het huwelijk ontstaan en worden
deze exclusief. Het is duidelijk Schillebeeckx' bedoeling achter deze exclusiviteit
een vraagteken te zetten. Zijn boek is voor wie er de concentratie voor opbrengt een
levend stuk geschiedenis van de christelijke beleving der meest centrale aardse
werkelijkheid.
P. Schoonenberg
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Marlé, René, Le problème théologique de l'herméneutique (Orientations).
- Ed. de l'Orante, Paris, 1963, 143 pp.
Naast de vraag naar de historische Jezus houdt vooral het probleem van de
hermeneutiek de belangstelling van de bijbeltheologen gaande: hoe moet de
Boodschap van het Christendom, hoe moet meer bepaaldelijk de Schrift worden
geinterpreteerd? R. Marlé, die naam verwierf door zijn studie over Bultmann et
l'interprétation du Nouveau Testament, gaat bondig na hoe tal van theologen zich in
de laatste jaren met deze brandende kwestie inlieten. Naast R. Bultmann en K. Barth
wordt vooral aan G. Ebeling ruim aandacht geschonken. Tenslotte confronteert S.
deze verschillende standpunten met de katholieke positie: slechts binnen de levende
traditie van de Kerk kan een hermeneutiek bestaan die trouw is aan de totaliteit van
haar object, kan de gelovige volgens het juiste perspectief in contact treden met het
Woord Gods.
J.M. Tison

Grelot, P., Sens chrétien de l'Ancien Testament. Esquisse d'un Traité
dogmatique. (Bibliothèque de Théologie, Série I: Théologie dogmatique
nr. 3). - Desclée & Cie, Doornik, 1963, 540 pp.
Te oordelen naar de lange inleiding (3-88) ‘schriftverklaring bij de eerste Kerk,
Kerkvaders en theologen’ en de conclusies (407-499) is de eerste aanzet van deze
rijk gestoffeerde studie een meer zuivere benadering van de schriftzinnen, met name
van de letterlijke en volle zin. Deze laatste is volgens Schr. niets anders dan de
letterlijke zin, doch ten volle uitgesproken tegenover hetzelfde voorwerp of dezelfde
persoon, reeds globaal, ‘existentieel’ gekend door de letterlijke zin. Israël kent geen
abstracte gaven, het beleeft de beloften, de verwachting, de tegenwoordigheid etc.,
welke in hun totaliteit door het geloof ervaren worden, ook al heeft men hiervan geen
expliciete kennis. Het O.T. is daarom geen ‘volledige’ openbaring, bestaande op zich
zelf, doch een dynamische, welke zich ontwikkelt naar de ‘voltooiing’, ‘vervulling’,
d.i. van de letter naar de geest, (volle zin), van de voorafbeelding naar de
werkelijkheid, van de opvoeding naar de volwassenheid. In deze zin heeft het O.T.
andere teksten en gebeurtenissen ‘her-lezen’, de jonge Kerk het O.T. geïnterpreteerd.
Dit is slechts mogelijk omdat het O.T. (boeken, instellingen, geschiedenis) als enig
voorwerp het heilsmysterie heeft en daarmee ook noodzakelijk het mysterie van
Christus. Dit Mysterie wordt dus in feite geopenbaard aan Israël en door hem op
voorhand ervaren onder de sluier der gebeurtenissen en instellingen. Juist deze
ervaring is voor Israël openbaring, steeds groeiend door het profetenwoord, Christus
zelf en de getuigenis der jonge Kerk. In het licht van deze principiële aanzet waardeert
men de plaats, welke deze studie inneemt in het nog steeds felle debat betreffende
de waarde van het O.T. en zijn functie in het christelijk geloofsleven. Het O.T. wordt
niet geminimaliseerd, noch het N.T. gemaximaliseerd, doch de harmonie tussen beide
zuiver gehandhaafd. Nog meer begrijpt men nu waarom het corpus van dit werk
(91-403) uitvoerig ingaat op het theologisch probleem van het O.T. om zich zelf
bestudeerd in het volle licht van het geheel der heilsgeschiedenis in betrekking tot
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Christus. Het is geen theologie van het O.T., doch een tractaat de Priore Testamento,
waarin steeds teruggegrepen wordt op het feit dat Christus en de H. Geest, ofschoon
nog niet gekend als onderscheiden Personen, met de Vader reeds werkzaam zijn in
de heilseconomie (tegenwoordigheid Gods, verlossing), Wet, instellingen,
geschiedenis, beloften, profetiëen. Aan de vervulling van deze laatste in de totale
Christus (komst, Kerk, wederkomst) wordt bijzondere aandacht geschonken. Hier
wordt aan ons een rijkdom van exegetische kennis geschonken gebaseerd op een
degelijke bijbelse kritiek. Het is niet de bedoeling, nieuwe exegetische gezichtspunten
naar voren te brengen, als exegeet wil schr. een dienst bewijzen aan de theologie,
welke het Christus-mysterie moet ontdekken in de teksten die een of ander aspect
daarvan belichten. Door de opzet zelf van zijn werk moest de schrijver in herhalingen
vallen. Mocht de exegeet dit soms bezwaarlijk vinden, de theoloog heeft er voordeel
bij, daar hij zijn ‘stof’, de leerstukken der christelijke openbaring, reeds in radice en
groei werkelijk aanwezig ziet in alle geledingen van het O.T.
Olaf Hendriks

Ringgren, Helmer, Israelitische Religion (Die Religionen der Menschheit,
Band 26). - W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart (importeur Meulenhoff &
Co., Amsterdam), 1963, XII + 326 pp., f 34.-.
De geschiedenis van de Israëlitische godsdienst vanaf de aartsvaders tot en met het
rabbijns Jodendom, zoals zij hier
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door de bekende Zweedse godsdiensthistoricus ragfijn wordt ontleed en duidelijk
beschreven, is geen theologie van het O.T., geen heilsgeschiedkundige samenvatting,
geen systematische opbouw, waarin de groei van de algemene godsdienstige
elementen en instellingen door de verschillende tijdperken heen wordt aangeduid.
Daar het bijzondere, het eigene van ieder tijdperk juist het belangrijkste is, zoekt
deze studie door een zuiver wetenschappelijk, kritisch onderzoek naar de primitieve
gegevens van elk tijdperk. De goddelijke Inspiratie wordt geenszins ontkend, doch
Schr. grijpt radicaal terug naar de menselijke, historische gegevens, naar hetgeen
nog te ‘achterhalen’ is. Als zodanig is deze studie te vergelijken met het werk van
Pater R. de Vaux (hoe het Oude Israël leefde). Alleen worden nog meer de
godsdienstige elementen naar voren gebracht (God, zijn eigenschappen, verhouding
van de mens tot God): ook wordt niet één gedachte of instelling in de
achteropeenvolgende periodes beschouwd, maar elk tijdperk apart met al zijn
specifieke gegevens. Zonder de Pattern-theorie aan te nemen laat Schr. voornamelijk
zien, dat Israël bijna alle elementen aan andere volkeren en beschavingen heeft
ontleend, doch die ook in zijn eigen geloof geleidelijk heeft kunnen verwerken.
Ofschoon zelf van de School van Uppsala geef Schr. de meest uiteenlopende opinies
omtrent een probleem. Nooit dringt hij een richting op, doch weet ook duidelijk zijn
oordeel te geven, dat meestal traditioneel is, zeer genuanceerd en nederig genoeg
om dikwijls te erkennen, dat vele problemen niet meer achterhaald kunnen worden.
De kritische lezer kan zelf en moet soms zelf zijn keuze doen. Trouwens een
overvloedige bibliographie, waarvan, helaas, de uitgevers nooit worden aangegeven,
wordt hem voorgelegd. Zoals Schr. zelf zegt, brengt dit werk geen nieuwe stellingen
naar voren. Het is eerder een oriëntering: doch het geeft een duidelijk inzicht in de
godsdienstige, culturele en cultuële ontwikkeling van Israël. Schrijvers voorliefde
gaat uit naar de Psalmen als geschiedenis-bron van de officiële cultus en de
persoonlijke vroomheid in Israël. De eigenschappen van deze studie zijn niet alleen
de helderheid van uiteenzetting, de eenvoud van stijl, doch ook de diepere benadering
van de belangrijkste begrippen. (rechtvaardigheid, heiligheid, zonde, offer, cultus,
etc.). Vandaar is dit werk niet alleen gegroeid tot een kritische studie, maar ook tot
een theologie, waarachter de heilsgeschiedenis ligt. Zeer aanbevolen voor gevormde
lezers.
Olaf Hendriks

Anciaux, P., L'épiscopat dans l'Eglise (Présence Chrétienne). - Desclée de
Brouwer, Brugge, 1964, 112 pp., ing. F. 69.
Anciaux, P., Het ambt in de Kerk (Kernen en Facetten, 1). - Lannoo, Tielt,
1963, 80 pp., ing. F. 45.
De theologie van de Kerk en van het ambt in de Kerk werden in de laatste jaren
geheel vernieuwd vanuit het perspectief van het mysterie van onze Verlossing in
Christus en van de sacramentele dimensies waarmede zich dit heilsgebeuren
verwezenlijkt. Prof. Anciaux wil ons hier alleen een inleiding geven tot een
theologische bezinning over de verschillende functies in Christus' Kerk en tevens
een schets van een studie over het sacrament van de wijdingen en over het apostolisch
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ambt van de bisschop. Reeds deze inleiding getuigt van de rijkdom en complexiteit
van het onderwerp en van de deskundigheid waarmede het benaderd wordt. In de
verdere uitwerking zouden we gaarne een uitvoerige studie gewijd zien aan de
priesterlijke bediening in de Kerk van Christus. Tenslotte zijn ook de bisschop en
de paus op de eerste plaats priesters en middelaars tussen God en de mensen.
F. Bossuyt

Dijk, M.P. van, De mens in het gebeuren van de Godsopenbaring. Plaats
en betekenis van de mens in de Kirchliche Dogmatik van Karl Barth, J.H.
Kok, Kampen, 1963, 248 pp.
De bekende gereformeerde Barth-specialist levert ons weer een gedegen werkstuk.
Hierin onderzocht hij opnieuw, of de verloste mens bij genoemde theoloog genoeg
tot zijn recht komt. Zowel de wedergeboorte als de openbaringskennis wordt z.i.
onderschat. Het boek beperkt zich niet tot de prolegomena en de soteriologie maar
beoordeelt ook de antropologie. Uiteraard heeft een katholiek zowel op Van Dijk als
op Barth kritiek, dus eveneens op Van Dijks studie over Barth. Vooral de barthiaanse
soteriologie moeten wij strenger afwijzen dan deze auteur kan doen. Van Dijk erkent
de wedergeboorte, de heiliging expliciet en nominaal als wezenlijke verandering,
maar die veranderde mensen hebben geen verdiensten, geen intrinsieke waardigheid
voor God - dit is voor hen evenzeer
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wezenlijk als voor de niet-herborenen. Het is overigens typerend, zowel voor ons
beider eigen standpunt als voor onze Barth-interpretaties, dat schrijver m.i. de
katholiek Küng te zeer, en de gereformeerden Trimp en Zuidema niet genoeg
waardeert. Dit komt o.a., doordat ik meer waarde hecht aan een wijsgerige confrontatie
met Barth (vgl. het artikel in dit nummer). - Alleen wie volkomen thuis is in de
gereformeerde en barthiaanse theologie, zal de fijne schakeringen van dit werk kunnen
vatten en kritiseren Dit is ook nodig, wil men de eenheid van het boek zien, ondanks
de zeer genuanceerde en voorzichtige pogingen om Barth recht te doen.
P. den Ottolander

Diemer, Dr. J.H., Natuur en wonder (serie Christelijk Perspectief, deel
VI). - Buijten en Schipperheijn, Amsterdam, 1963, 173 pp., f 6,30.
De neocalvinistische wijsbegeerte der wetsidee eert een der werkers van haar eerste
uur door deze herdruk van zijn scherpzinnige en invloedrijke artikelen uit 1943-44.
De auteur is bioloog en wijsgeer met een zeer theologische inslag. Hij kant zich
voortdurend tegen de mogelijkheid van een bovennatuurlijke verheffing, omdat hij
meent, dat de geschapen natuur ‘in zich zelf niets’ is (53, 152). Haar absolute
afhankelijkheid t.o.v. God sluit z.i. substantialiteit en intrinsieke waarde uit. Deze
naar mijn mening niet houdbare thesis en de afkeer van metafysica (48, 74, 146)
lijken mij fundamenteler dan het beroep op nog onbekende natuurkrachten waarmee
hij de apologetische waarde van het mirakel (44-54, 90 sq.), b.v. ook van Lourdes
(47 sq., 50, 59, 105, 127), meent te kunnen ontzenuwen. Alles wordt in deze visie
een wonder: het openbloeien van een bloem verdient die naam evenzeer als een
dodenopwekking (48, 51, 55, 82, 91, 123). Zijn weergave van denkers als St.
Augustinus, St. Thomas, Spinoza, Leibnitz en Kant doet wat secundair en beperkt
aan. Voor interconfessionele gesprekken tussen gereformeerde en katholieke
deskundigen over het wonder is dit werk samen met het boek van Monden het
aangewezen uitgangspunt. Daar kunnen dan ook die katholieke gezichtspunten ter
sprake komen die Diemer niet vermeldt. Om filologische redenen betreur ik het, dat
men de spelling van de auteur niet ongerept heeft gelaten, maar verder is de herdruk
een felicitatie waard, gezien het doel van deze protestantse reeks.
P. den Ottolander

Stellingwerff, J., Mensen en boeken. - Oosterbaan en Le Cointre, Goes,
1963, 221 pp., f 5,50.
De bibliothecaris van de Vrije Universiteit te Amsterdam bundelt in dit aantrekkelijke
boekje enkele studies op het gebied van de culturele, kerkelijke en politieke
geschiedenis. Hij vertelt ons over de voorgeschiedenis en de jeugdjaren van het
gedrukte boek, over de minder bekende Abr. Steketee, over de persoon, de entourage
en de historische weerklanken van zeer bekende figuren als: Bernardus, Maria
Magdalena, Marnix, Groen van Prinsterer, Broere, Schaepman, Van Gogh, Kuyper,
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Marsman en Brom. Alles geeft blijk van brede belangstelling en eruditie, van bezielde
protestantse overtuiging. Vanwege zijn geestelijke omgeving, de Vereniging voor
Calvinistische Wijsbegeerte en de Vrijgemaakte Geref. Kerken, moet hij de Katholieke
Kerk wel zien als vermenging van christendom en heidendom (10, 27), maar zijn
beschrijving van catholica is zeker niet hinderlijk partijdig, al kan en wil ze uiteraard
evenmin partijloos wezen. Hoofdstuk 8 en 9 zijn interessant voor het gereformeerde
leven rond 1900, maar wie daar onbegrijpend tegenover mocht staan, vindt verder
nog meer dan voldoende om van te genieten.
P. den Ottolander

In de reeks ‘Christelijk Perspectief’ bij uitgeverij Buijten en Schipperheijn
te Amsterdam verschenen o.a. de volgende delen: I Dooyeweerd, H.,
Verkenningen in de wijsbegeerte, de sociologie en de rechtsgeschiedenis
(1962), 215 pp. III/IV Popma, K.J., Wijsbegeerte en antropologie (1963),
313 pp. II Riessen, H. van, Mens en werk (1962) 158 pp.
De hier genoemde reeks is vooral geinspireerd op de neocalvinistische wijsbegeerte
der wetsidee. Dooyeweerd zet in zijn deel eerst de prolegomena van deze filosofie
uiteen, en confronteert deze kritisch-historisch met andere richtingen. Dit opstel,
overgenomen uit de laatste druk van Scientia I, is geschikt voor een eerste oriëntatie.
Daarna geeft hij een verhandeling over empirische en wijsgerige sociologie, benevens
een essay over individualisme en universalisme in de gemeenschapsleer, vooral m.b.t.
de eigendom. Het boek van Popma geeft meer en andere dingen dan de titel belooft.
De helft ervan gaat over antieke denkers en schrijvers, de rest over twintigste-eeuwse
figuren en enkele systematische onder-
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werpen. De schrijver onderbreekt zijn historische betogen wat vaak voor schelle,
springerige polemieken op theologisch gebied, al is hij een groot vijand van de
speculatieve theologie. Van Riessen bundelt losse artikelen en redevoeringen. Zijn
boekje is meer appellerend dan systematisch. Uiteraard is hij bezorgd over het
terreinverlies van de gereformeerde beginselen; hij bindt de strijd aan tegen
neutralisme en indifferentisme. - Het eerste en het derde werk samen geven outsiders
een treffende indruk van de denkstijl, de terminologie en de religieuze inspiratie die
aan de wijsbegeerte der wetsidee eigen zijn. Elders in dit nummer vindt men een
heel artikel, gewijd aan S.U. Zuidema's Konfrontatie met Karl Barth, en een
bespreking van Diemers Natuur en wonder, die beide in dezelfde serie verschenen.
P. den Ottolander

Godsdienst
Fortmann, Prof. Dr. H.M., Opdat zij gezond zijn in het geloof. Variaties
op het thema: geesteshygiëne en katholicisme. - (Serie Geestelijke
Volksgezondheid nr. 25) - Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1963, 34 pp. f
1,25.
In dit boekje wordt het thema hernomen, dat in de eerste brochure van deze reeks
werd behandeld. De vele aspecten van de behandelde kwesties worden aangeraakt,
associërend naar de eigen mening van de auteur, en volgens zijn ondertitel op de
enigszins speelse wijze van de variaties. In zo'n kort bestek kan men ook geen
indringend betoog verwachten, maar vooral doet dit boekje duidelijk de behoefte
uitkomen om in de zielzorg rekening te houden met de werkelijke mens.
J. Kijm

Westow, T.L., Katholieke grondhoudingen. Een kritisch-historisch
onderzoek (vertaald naar Engels ms. door H. Koppen O.P.). - H. Nelissen,
Bilthoven, 1963, 179 pp.
Schrijver verlangt naar een spiritualiteit, speciaal ook voor leken, die beter
geïncarneerd is in de gemeenschap en in de stoffelijke wereld. Hij ontwerpt een eigen
theologie en filosofie van de menselijke persoon. Uit de opzet, de bewoordingen en
de literatuuropgaven blijkt hier en in het hele boek, dat hij meer belangstellende dan
vakman is. Aan de hand van zijn particuliere vondsten, wensen etc. beschrijft en
kritiseert hij niet minder dan de hele geschiedenis van de christelijke geesteshouding.
Zijn reconstructies moeten wel vaak minder solide aandoen, bijv. wanneer hij
onvolledigheden aanziet voor dwalingen. Wij zouden soms zijn kritiek willen
bijvallen, soms niet, en een andere keer verder willen gaan. Maar alles bij elkaar
genomen zijn wellicht de geneesmiddelen die hij voorschrijft, erger dan de werkelijke
en vermeende kwalen die hij signaleert. Er bestaan o.i. ook medicijnen, en symptomen
van katholieke vitaliteit, die hij niet kent.
P. den Ottolander
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Gielen, H., Bijbelwaken. - Patmos, Antwerpen, 1964, 107 pp., f 5,90.
Schrijver zelf zegt: ‘Deze bijbelwaken ontstonden uit de levende behoefte om in een
bijbelse sfeer de liturgische feesten voor te bereiden of na te vieren’. De
schriftlezingen en gebeden zijn zeer goed en met zorg gekozen. De lezingen uit het
oude testament zijn misschien een beetje te lang. De zang krijgt haar eigen en juiste
plaats; het nieuwe kerklied in de volkstaal; psalmliederen, hymne, schriftgezangen.
‘Al te lang werd het lied in de kerkelijke dienst beschouwd als een pauze in de
plechtigheid, als tijdvulling, als bijkomstigheid, - en niet als gebed, als ademhaling,
als levensbehoefte.’ De Bijbelwaken zijn naar volgend schema samengesteld: 1.
Openingsritus: intredelied, groet, schuldbelijdenis, kleine litanie, openingsgebed. 2.
Lezingen met zang en gebed: Lezing O.T.-zang-gebed. Lezing N.T.-zang-gebed.
Lezing Evangelie (zang)-homilie - gemeenschapsgebed - priesterlijk gebed. 3. Zegen
en slotzang. Het boek bevat acht bijbelwaken. Voor de advent, de kersttijd, de
vastentijd, de paastijd, de pinkstertijd, over Maria, over de Kerk en over de christelijke
eenheid. Dus een ware schat om uit te putten. Twee kleine opmerkingen. De derde
en vierde regel van de tweede en derde strofe van psalm 140 op bladzijde 12 zijn
ritmisch niet geheel verantwoord. Daar wordt het natuurlijk accent der woorden
geweld aangedaan. Zouden wij Kyrie eleison niet liever vertalen met Heer, ontferm
u over ons i.p.v. ontferm U onzer? En zou in de lezing uit het boek Samuel op blz.
75 het vers: De Allerhoogste.... bij een eventuele herdruk niet een andere redactie
kunnen krijgen? Psalm 95 op blz. 16 is wel erg groot van omvang. De opmerkingen
die wij plaatsen doen geen afbreuk aan onze grote
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waardering voor de hier geboden bijbelwaken. En we raden ieder die zijn grote en/of
kleine gelovigen deelachtig wil maken aan de rijkdom der Kerk en hen vanuit bijbel
en liturgie wil leren bidden, aan dit boek spoedig aan te schaffen.
M. Priscus

Veuillot, Mgr. e.a., L'athéisme, tentation du monde, réveil des chrétiens?
(Coll. Parole et mission, 6). - Ed. du Cerf, Paris, 1963, 256 pp., ing. NF.
8.40.
Informations Catholiques Internationales organiseerde vorig jaar te Parijs een congres
over het ateïsme (vormen, oorzaken en mogelijkheden tot dialoog). Dit boek brengt
ons de verslagen en de verschillende interventies. En met recht: zeer vooraanstaande
persoonlijkheden kwamen aan het woord zoals A.H. Henry, E. Borne, Friedrich Heer
voor de verslagen; A. Diop, F. Houang, M.E. Leger, Ch. Moeller, A. Dondeyne,
Chanoine Colomb, D. Dubarle en anderen voor de interventies. Vooral deze laatsten
zijn als zovele getuigenissen uit alle delen der wereld. De vraag naar de zin van het
ateïsme blijkt daardoor verre van eenvoudig. Overal gesteld, wordt ze telkens anders
beantwoord naar de aard van volk en milieu. Een Chinees of een boedhist geven aan
het woord een andere inhoud dan een Europeaan of een Amerikaan, en wat in
Frankrijk een schreeuwende kwestie is dringt nauwelijks door tot het bewustzijn van
religieus Afrika. Ieder die met andersdenkenden in contact komt kan uit dit boek
leren hen te verstaan, te achten en te steunen in hun zoekend werken aan de
vooruitgang. Wie opgesloten leefde in een ivoren toren, kan open komen te staan
voor werkelijke problemen van deze tijd.
E. Dirven

Anne de Saint-Barthélemy, Lettres et écrits spirituels présentés par P.
Serouet (Présence du Carmel, Textes et Documents). - Desclée de Brouwer,
Brugge, 1964, 200 + 144o pp., ing. F. 270.
De zalige Anna van Sint-Bartolomeus, een der trouwste en wonderbaarste medezusters
van Teresia van Avila, kwam als medestichteres en stichteres uit Spanje naar
Frankrijk, later naar België, en overleed te Antwerpen waar zij bijna veertien jaar
had verbleven. Een geruime tijd was ze werkzuster, later pas droeg ze de zwarte
sluier: God heeft die ongeletterde méér ontwikkeld dan de mensen; en haar kenmerk
werd dan: een eenvoudig-totale overgave, met een haast avontuurlijk godsvertrouwen.
Ademen en bewegen in een tegelijk realistische en mystieke sfeer. Deze uitgave
behelst (Spaanse tekst en Franse vertaling) achtenveertig brieven en teksten uit haar
Franse tijd (behalve de allerlaatste 1605-1615), - zeven voordrachten aan novicen,
- enkele verspreide brieven (1605-1626). Alles wordt voor de eerste keer uitgegeven,
- en deze uitgave is tegelijk een verzameling van historische bijzonderheden en een
leerschool voor intens-vertrouwend geloof.
Em. Janssen
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Surin, J.J., Guide spirituel, présenté par M. de Certeau (Coll. Christus,
12, Textes). - Desclée de Brouwer, Brugge, 1963, 332 pp., F. 225.
Aan het boek, dat pater M. de Certeau ons aanbiedt, heeft P. Surin gewerkt in de
laatste jaren van zijn leven (1600-1665). Maar de censoren hielden zijn ‘Guide
spirituel pour la perfection’ tegen, en het manuscript werd nooit in zijn volledige
vorm gepubliceerd. De minst mystieke hoofdstukken ervan (b.v. die over de deugden,
over de dagelijkse handelingen) werden eerst bij andere werken van Surin gevoegd;
later in de 19e eeuw kwamen ook de andere delen, los van het geheel, aan het licht.
Het verschijnt nu, voorafgegaan door een bondige en leerrijke inleiding over Surins
leven en geestelijk leer, voor de eerste maal in zijn geheel, naar een manuscript
bewaard in het Archief van de Sociëteit van Jezus te Chantilly, onder de
gemoderniseerde en mannelijk geworden titel: Guide Spirituel. Zo kan het werk best
vergeleken worden met de introducties en inwijdingen tot het geestelijke leven, die
ook in de 20e eeuw worden geschreven. Maar de vergelijking zou dan des te meer
in het licht stellen, hoezeer P. Surin, hoe actueel zijn boodschap ook voor onze tijd
blijft, een tijdgenoot is geweest van Boileau en van Pascal, en vooral hoezeer hij
Surin blijft: nl. een mysticus, die heel zijn geestesluciditeit gebruikt om van het
geestelijke een ware experimentele kennis te geven. Geestelijke lectuur dus van hoge
kwaliteit, die ook de moderne mens zal aanspreken en verrijken.
G. Neefs.

Ingle, G., The Lords Creed. - Collins, London, 1964, 224 pp., 18 sh.
De Anglicaanse bisschop van Willesdon neemt de zeven beden van het Onze
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Vader als uitgangspunt om tot een Credo, een geloofsbelijdenis van de Heer te komen,
maar meer nog om de lezers te brengen tot een zuivere geloofsvisie op tal van
hedendaagse problemen. Het gezonde uitgewogen oordeel van de bisschop is
verhelderend en bemoedigend, en dit in niet geringe mate omdat hij in het geloven
geworteld blijft zowel bij de benadering als ook bij de uiteenzetting van talrijke
kwesties; met ‘in het geloof geworteld blijven’ bedoelen we hier in het bizonder dat
het nieuwe zowel als het oude hun rechtmatige plaats vinden. Het pretentieloze boek
is het lezen zeker waard.
W. Peters

Deiss, Lucien, Synopse de Matthieu, Marc et Luc avec les parallèles de
Jean. 2: Texte (Coll. Connaître la Bible). - Desclée de Brouwer, Brugge,
1963, 240 p., geb. F. 270 (2 dln. F. 480).
Pas de publikatie van deel 1 (Inleiding en Noten) zal het ons mogelijk maken een
definitieve bespreking te wijden aan dit nuttig werkinstrument, dat in zijn grote lijnen
nagenoeg overeenkomt met de Griekse synopse van Huck-Lietzmann. De drie
parallelle kolommen met de tekst van de Synoptici zijn zo geschikt, dat de lezer
onmiddellijk attent wordt gemaakt op de overeenkomsten en verschillen tussen de
drie Evangelisten. Onderaan in noot zijn de doubletten (vaker dan in H.L.) in hun
geheel afgedrukt, en verwante teksten uit Johannes en uit de brieven worden
meermalen ter vergelijking geciteerd. De Franse vertaling geeft de Griekse grondtekst
vlot weer; ze streeft er bovendien naar, de nuances van het Griekse vocabularium zo
getrouw en zo consequent mogelijk tot hun recht te laten komen: een niet geringe
verdienste in deze tijd van literair onderzoek en vocabulariumstudie in het domein
van de Schrift.
J. de Gendt

Lord Fisher of Lambeth, The Anglican-Methodist Conversations and
Problems of Church Unity. - Oxford Un. Press, London, 1964, 44 pp., 4
sh.
Kemp, Eric Waldram, The Anglican-Methodist Conversations. A
Comment from Within. - Oxford Un. Press, London, 1964, 44 p., 4 sh.
Kanunnik Kemp geeft ons in grote lijnen de wordingsgeschiedenis van het onlangs
verschenen rapport over de tussen Anglicanen en Methodisten gevoerde gesprekken
(zie Streven, februari 1964). De vroegere aartsbisschop van Canterbury die in 1946
zijn beruchte preek gehouden heeft met de uitnodiging tot de Methodisten ‘to take
episcopacy into their system’ wijst op enkele dubbelzinnigheiden en zelfs tegenspraak
in genoemd rapport. De twee uitgaven zijn identiek van formaat, omvang en prijs;
op de inhoud hopen we t.z.t. nader in te gaan.
W. Peters
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Farrer, Austin, Saving Belief. A discussion of essentials. - Hodder and
Stoughton, London, 1964, 157 pp., 16 sh.
Nu een hyper-critische mentaliteit geen enkel leerpunt ongemoeid laat, is het van
het grootste belang dat geen pseudo-problemen aan de orde gesteld worden. Dit
geschiedt gemakkelijk wanneer vragen onjuist worden gesteld en zelfs geheel onjuiste
vragen worden gesteld, wanneer gebruikte termen niet rustig en met grote zorg
worden afgebakend en wanneer de bewijsvoering zelf niet zuiver is. De bekende
Anglicaanse geestelijke Farrer stelt in zes opstellen aan de orde: geloof en evidentie,
de Voorzienigheid en het kwaad, geloofsbelijdenis en geschiedenis, zonde en
verlossing, wet en geest, en tot slot hemel en hel. Leerzaam is de wijze waarop hij
deze problemen benadert en bespreekt, stimulerend en animerend de toon waarop
hij schrijft, en hetgeen hij zegt is steeds verhelderend.
W. Peters

Braun, Heinrich Suso, Und Gott schuf. - Tyrolia (Geschenktaschenbücher),
Innsbruck, Wien, München, 1964, 127 pp. O.S. 36,-, D.M. 5,80.
Een bekend Oostenrijks radiospreker geeft een serie voordrachten over de
vraagstukken die samenhangen met de eerste hoofdstuken van Genesis: schepping,
zonde, paradijs, enz. In eenvoudige taal weet hij veel moderne opvattingen te
verwerken.
R.S.

Panneton, Georges, Himmel oder Hölle, Bd. II: Die Hölle. - Tyrolia
(Geschenktaschenbücher), Innsbruck, Wien, München, 1963, 200 pp.,
O.S. 36,-, D.M. 5,80.
Het eerste deeltje, over de hemel, verscheen al in 1961 (cf. Streven, XV, dl. I, p.
182). Evenals in dat deel wordt hier, maar dan met betrekking tot het zo moeilijke
en vaak omstreden onderwerp van de hel, een uitvoerige documentatie bijeengebracht.
Als uitgangspunt voor een discussie zeer waardevol.
R.S.
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Psychologie
Beer, U., Verborgen medeopvoeders van de jeugd. - Pax, 's-Gravenhage,
1963, 111 pp. f 5,90.
In dit uit het Duits vertaalde boekje wordt de aandacht gevestigd op de nadelige
invloed die kam uitgaan van moderne publiciteitsmiddelen en van hedendaagse
vormen van ontspanning. De gesignaleerde gebreken worden nogal eenzijdig
beschouwd als gevolg van het beleid der publicisten en anderen die deze media
verzorgen. Men mist een bezinning op het hedendaagse leven, welke zou doen blijken
in hoeverre de opgemerkte gevaren door dit leven worden opgeroepen en in hoeverre
deze tekorten de keerzijde vormen van hetgeen als waardevolle eigentijdse
verworvenheid kan beschouwd worden.
J. Kijm

Wit, Dr. J. de, Problemen rond de moeder-kind relatie. (Serie
Psychologische Monografieën.) - Van Loghum Slaterus, Arnhem; W. de
Haan, Zeist, 1963, 210 pp. f 8,90 en f 10,90.
Een zeer deskundig betoog over de moeder-kind relatie, welke vooral door het werk
van Bowlby en Spitz zo sterk onder de aandacht is gekomen. Aan de hand van een
uitvoerig overzicht van de litteratuur rond deze kwestie wordt de ontwikkeling van
de inzichten hieromtrent weergegeven. Terecht brengt de schrijver het gehele
vraagstuk in verband met het hedendaagse opvoedingsklimaat, waarbij hij duidelijk
waarschuwt voor te emotionele opvattingen over de verhouding tussen moeder en
kind.
J. Kijm

Lepp, Ignace: Psychoanalyse van het moderne atheïsme. (Aula reeks). Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1964.
De schrijver Ignace Lepp, die zelf eertijds atheïst was, gebruikt zijn
dieptepsychologische kennis om in de levensgeschiedenis van enkele notoire atheïsten
emotionele wortels en conditioneringen van hun stellingname te ontbloten. Deze
poging levert een pendant op van de allengs ingeburgerde opvatting dat de godsdienst
gebaseerd zou zijn op een naar buiten geprojecteerd, geïdealiseerd vaderbeeld, zij
het dan ook een minder schematisch en meer individueel pendant. Lepp staat namelijk
niet stil bij een simpele oplossing die wordt gegeneraliseerd; hij onderneemt een
psychologische studie teneinde tot een verklaring te komen voor de diepgaande
realiteit van het hedendaagse atheïsme. Achtereenvolgens bespreekt hij ‘De atheïst
die ik was’, neurotisch atheïsme, marxistisch atheïsme, rationalistisch atheïsme (Jean
Rostand), existentialistisch atheïsme (J.P. Sartre), atheïsten uit hoofde van de
menselijke waardigheid (Nietzsche, Malraux, Camus) en tenslotte het ongeloof van
de gelovigen. De auteur doet dit vergelijkenderwijs, met respect voor de personages,
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erudiet en zeer verhelderend. Ook voor niet psychologisch en filosofisch geschoolden
is dit boek aan te bevelen.
J.J.C. Marlet

Bally, G. De psychoanalyse van Sigmund Freud.
- Deze uit het Duits vertaalde tekst werd oorspronkelijk samengesteld voor het
Handbuch der Neurosenlehre und Psychotherapie, dat uitkwam onder redactie van
Frankl, v. Gebsattel en Schultz. In deze tekst wordt een gedetailleerd overzicht
gegeven van de vele publicaties van Freud, toegelicht met talrijke citaten. Door deze
uiteenzetting is een uitstekende kritische bezinning gevlochten. Op het eind van het
boek komen enkele uitvoerige passages uit het werk van Freud voor. Het boek vormt
een waardevol hulpmiddel bij de bestudering van de psychoanalyse.
J. Kijm

Cruchon S.J., G., Initiation à la Psychologie dynamique. Mame, Tours,
1963, 360 pp.
In een zeer bevattelijke stijl brengt S. ons een inzicht bij in de meest waardevolle
verworvenheden van de psychologie. Zonder in eenzijdigheid te vervallen structureert
hij zijn hele uiteenzetting op een dergelijke manier dat overal het dynamische aspect
(d.w.z. de groei van de mens) wordt beklemtoond. Daar hij in de twee delen van zijn
werk (1e structuur en dynamismen van de menselijke persoon, 2e dynamische
verhoudingen van de persoon en zijn omgeving) zowat alle hoofdrichtingen bespreekt,
is het begrijpelijk dat de gegeven toelichtingen erg bondig uitvallen, niettegenstaande
de omvang van het werk (360 pp.). Toch is de korte, kernachtige weergave één der
beste die wij in dit gebied kennen. Iedere lezer die op de hoogte wil komen van de
hedendaagse situatie in de psychologie zal er over de behandelde onderwerpen een
interessante oriëntering vinden. De overvloedige, kritisch besproken bibliografische
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gegevens verhogen de waarde en de bruikbaarheid van deze inleiding die we ten
zeerste aanbevelen als eerste leidraad in het erg complexe gebied der psychologie.
R. Hostie

Fournier, Dr. E., Kinderen van gescheiden ouders. - Van Loghum Slaterus,
Arnhem, 1963, 195 pp., f 8,90.
De auteur gaat uit van het feit, dat zeer vaak kinderen betrokken worden in de
problemen van echtscheiding. Op eenvoudige wijze bespreekt hij de moeilijkheden
welke zich hierbij voor ouders en kinderen voordoen. De auteur pleit sterk voor
oprechtheid tegenover de kinderen. Hij wenst slechts op de psychische problemen
in te gaan, zonder stelling te nemen in morele vragen aangaande echtscheiding. Wel
blijkt, dat hij echtscheiding voor de kinderen gunstiger acht dan het voortzetten van
‘mislukte’ huwelijken, en dat hij het argument om een huwelijk ondanks alles voort
te zetten om wille van de kinderen onjuist acht. De beperking tot een zogenaamd
psychologisch standpunt blijkt hiermee illusoir te zijn. Het boek geeft een uitvoerig
overzicht van de vraagstukken die zich met betrekking tot de kinderen kunnen
voordoen en de auteur heeft hierin onopvallend veel literatuur verwerkt. Het
optimisme over de mogelijkheid om de gescheiden ouders en de nieuwe ouder-figuren
tot een verantwoord pedagogisch beleid te brengen doet bemoedigend aan, maar het
is in deze tekst niet geheel overtuigend. Door de geringe waardering voor de poging
om een huwelijk in het belang der kinderen voort te zetten, wordt ook weinig aandacht
geschonken aan de betekenis die het kind voor de volwassene kan hebben om hem
op te roepen tot de verantwoordelijkheden van een volwassen bestaan.
J. Kijm

Pedagogie
Zeyde, Dr. N. van der, Opvoedingsnood in pedagogische spelbehandeling.
Theoretische achtergronden en methode. Bijleveld, Utrecht, 1963, 279 pp.
f 14,90.
Een zeer indringende studie, waarbij storingen in het kinderlijk bestaan in verband
worden gebracht met de opvoeding en wordt nagegaan hoe een spelbehandeling tot
herstel kan leiden. Een belangrijk deel van het boek is gewijd aan de beschrijving
van een geval, waaraan de theoretische beschouwingen worden toegelicht. Prof.
Langeveld schreef een woord ten geleide, waardoor de verbinding van deze studie
met zijn werk duidelijk wordt beklemtoond.
J. Kijm
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Klinkhamer-Steketee, H. Individuele speltherapie. (Serie Psychologische
Monografieën.) - Van Loghum Slaterus, Arnhem; W. de Haan, Zeist,
1962, 147 pp. f 10,90.
Eenvoudige uiteenzetting over speltherapie, toegelicht aan enkele voorbeelden uit
de praktijk. De schrijfster steunt op een langdurige ervaring, welke aan haar
uiteenzetting een bijzondere waarde geeft, waardoor dit boek een eigen plaats verdient
naast meer theoretische publikaties.
J. Kijm

Wiegersma, Dr. S., M. Swiebel, Drs. M. Groen, I. Dommerholt, School en
toekomst. Beelden van de ontwikkelingsgang van kinderen gedurende de
puberteit. - De Toorts, Haarlem, z.j. 250 pp. f 14,50.
Dit boek bevat de gegevens die verkregen werden door bestudering van een grote
groep kinderen die gevolgd werden van hun twaalfde tot hun achttiende jaar. Deze
longitudinale studie geeft een mogelijkheid om na te gaan, in hoeverre het werkelijke
verloop der ontwikkeling in overeenstemming is geweest met de verwachtingen.
Hierbij is vooral aandacht geschonken aan school- en beroepskeuze. Het aldus
verkregen materiaal zal nog verder bewerkt worden, maar in dit boek is het reeds
voor een belangrijk deel gepubliceerd. Van 130 kinderen is hier een beschrijving
gegeven. Er is alle reden om de onderzoekers dankbaar te zijn voor dit uiterst
moeizame werk. Het onderzoek is uitgegaan van het Nederlands Instituut voor
Praeventieve Geneeskunde.
J. Kijm

Christiaens, X., School- en klasorganisatie. - Plantijn, Antwerpen, 1963,
127 pp., ing. F. 75.
Een beknopt maar kostbaar vade-mecum voor wie wegwijs wil worden in het
schoolwezen van ons land. Ook de concrete taken van de leraar worden kort maar
duidelijk uiteengezet. Al is de taal helaas wat stroef, toch warm aanbevolen aan
iedereen die van nabij bij het onderwijs betrokken is.
R. Lenaers
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Cavanagh, John R., Fundamental Marriage Couseling. A Catholic
Viewpoint. Bruce, Milwaukee, 1963, 680 pp., 8 Doll.
In dit lijvige werk brengt S., in samenwerking met een tiental specialisten voor
bepaalde deelvraagstukken, een overzicht van alle domeinen die betrekking hebben
op huwelijksaangelegenheden: voorbereiding, uitbouw, problemen, moeilijkheden
enz. op medisch, psychologisch, sociaal, juridisch, ethisch en godsdienstig gebied.
In vele opzichten is dit boek een zeer waardevol naslagwerk, waar men naast een
verantwoorde uiteenzetting ook een overvloedige bibliografie aantreft (zij het dan
ook overwegend van in Amerika gepubliceerde werken). Toch is er één aspect dat
onvoldoende tot zijn recht komt: de eigen situatie van degene die raad verstrekt en
van degene die om raad vraagt. Dit is wel een ernstig tekort aangezien de
benaderingswijze meer nog dan de grondige kennis van alle domeinen die ter sprake
kunnen komen, uiterst belangrijk is om juist en aangepast te reageren. Om dus in de
praktijk werkelijk nut te halen uit dit werk, zal de lezer een aanvulling nodig hebben
die hem bewust maakt van de wederzijdse verhouding tussen counselor en
raadvragende.
R. Hostie

Chauchard, Paul, Vices des vertus, vertus des vices, la passion de
l'optimum. Mame, Tours, 1963, 272 pp., N.F. 11.
S. houdt een pleidooi voor de zeven hoofddeugden en de zeven hoofdeigenschappen
van de mens die hij situeert in een optimaal evenwicht tussen twee extremen (die
telkens door hun karakter van uiterste houding - of ze zich nu als deugd of als ondeugd
aandienen - meer kwaad dan goed aanrichten). Tegen deze algemene strekking, die
uitgesproken opwekkend en aanmoedigend is, valt natuurlijk niets in te brengen.
Wel doet het wat ongewoon aan dat S., om zijn stellingen kracht bij te zetten, steeds
weer herhaalt dat zijn zienswijze gestaafd wordt door de psycho-fysiologie van het
hogere zenuwstelsel. Misschien is dit waar, doch nergens wordt dit duidelijk en
overtuigend aangegeven. Hier lijkt dan ook het zwakke punt te liggen van een werk
dat, naar de inleiding affirmeert, geheel steunt op een juist inzicht in de
neuro-fysiologie van de menselijke hersenen, in het bijzonder van de voorhoofdskwab.
R. Hostie

Literatuur
Salamander pocket
Bernlef, J.: Onder de bomen. - Querido, Amsterdam 1963, 214 pp.
De dichter Bernlef schrijft ook korte verhalen. In deze paperback zijn er 12 gebundeld,
waarvan alleen het meerdelige begin- en slotverhaal het bestek van 20 pp. druks te
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buiten gaan. Het eerste, Een huis om niet in te wonen, beschrijft het kind dat in zijn
droomkasteel van het ouderhuis vervreemdt, het laatste, Onder de bomen, de soldaat
die in het Militair Neurose-Hospitaal zich geen weg weet onder de hoge bomen.
Daartussen staan 10 kortere verhalen, waarvan Onderweg niet alleen om zijn titel
het meest karakteristieke is. Het merkwaardigst aan deze verhalen is hun slot: ze
houden wel op, maar ze eindigen niet. Een kort verhaal van Bernlef is een gedicht
in 't lang: het etst een stemming, een psychisch klimaat. Door de soberheid van stijl
en de afwezigheid van pathos zijn de meeste van deze verhalen in hun bescheidenheid
indrukwekkend. Daar toont zich de dichter Bernlef een meesterlijk prozaïst op de
korte baan.
F. van Tartwijk

Daisne, Johan, De trap van steen en wolken, Manteau, Brussel/Den Haag,
1963, 280 pp., f 5,90.
Door de herdruk in de grote Marnixpockets is deze wonderlijke roman van Daisne
toegankelijker geworden. Een nogal moeilijk, en in het begin zeer moeizaam,
dooreenstrengelen van droom en realiteit, waarbij voortdurend de vraag en de
suggestie blijft klinken: is voor de mens de droom niet werkelijker dan de realiteit,
omdat ze meer van leven vervuld is? In een Narede analyseert Daisne zelf dit probleem
en dit boek.
R.S.

Wolkers, Jan, Wegens sterfgeval gesloten. Commedia della morte. - J.M.
Meulenhoff, Amsterdam, 1963, 45 pp.
Dit korte toneelstuk, eigenlijk niet meer dan een schets, behandeld één van Wolkers'
voorkeurthema's: de dood. En wel op een typische manier: op de dag van het laatste
oordeel. De wraakengelen adviseren God de opstanding maar niet door te laten gaan,
omdat de mensen er niet rijp voor zijn. Het doet denken aan een lugubere,
cynisch-intellectualistische studentenhumor, maar blijkt zo ernstig te
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zijn, dat de naam ‘Commedia’ wat wrang aandoet. Ook uit dit werkje spreekt
schrijvers afkeer van het gewone gedoe der mensen, dat opnieuw laag bij de gronds
of niet echt en niet eerlijk blijkt te zijn. Het ligt dan ook helemaal in de lijn van de
auteur dat hij het stuk laat eindigen in het opnieuw-scheppen van een apenpaar,
waardoor de ellende - ‘Hij heeft nog geen leergeld genoeg betaald.’ - op lager niveau,
maar niet wezenlijk verschillend, ‘weer helemaal van voren af aan begint’. In Wolkers'
gedachtengang heeft het ‘shockerende’ optreden van God een functie, wat men niet
altijd zeggen kan van bepaalde min of meer blasfemische kreten in andere moderne
literatuur.
G.J. Adriaansen S.J.

Ridder, Jozef de, Pensioenhuis: In de Galg. Kosmos,
Amsterdam-Antwerpen, 1963, 163 pp., f 9,75.
Bovengenoemde roman is door de jury van de Kosmos Eerstelingen prijsvraag met
de eerste prijs bekroond. De jury gaf o.m. als redenen op: de oorspronkelijkheid van
het thema, fris en soepel taalgebruik, onderhoudend karakter. Het verhaal trof de
jury om zijn echte menselijke bewogenheid, zijn ondertoon van waarachtigheid en
mededogen.
Als de lezer de Ridders boek beëindigd heeft, zal hij het met bovenstaande
oordeelvelling eens zijn, op één bijkomstigheid na. Tenminste zo ondervond het
ondergetekende. Er worden m.i. wel erg veel tranen vergoten in dit boek. Wat minder
tranenvocht had Pensioenhuis geen schade gedaan. Hiervan afgezien is de lectuur
van Pensioenhuis inderdaad een aangename; humor is er rijkelijk aanwezig en de
auteur beschikt over een niet alledaagse begaafdheid van vertellen.
J. Heesterbeek

Breedveld, Walter, De open stad. - Fontein-boekerij no. 91, Utrecht, 1963,
229 pp., f 4,90.
Een kleine honderd jaar historie van de familie Van Meeuwen en - hetgeen er
onverbrekelijk mee verbonden is - van de stad 's-Hertogenbosch. Het is een tijd van
overgang: van de negentiende naar de twintigste eeuw; een tijd van steeds sneller,
gejaagder levensritme; van de reiskoets tot het vliegtuig. Een jongen die tot man, tot
grijsaard wordt, beleeft deze ingrijpende veranderingen op velerlei gebied - en hij
beleeft ze met interesse en ingenomenheid; zoals hij de uitleg en vergroting van de
nabije stad met vreugdevolle belangstelling volgt en, in zijn ouderdom, de wijziging
in de vormelijke sfeer van het familieleven en in de sociale verhoudingen constateert
die zijn leven zo ingrijpend hebben beïnvloed. Dat de lezer in ‘de open stad’ met
genoegen zal verwijlen, daarvoor staat hem borg de goede verteltrant van Breedveld.
Joh. Heesterbeek
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Doorn, Jacqueline, Grote mensen dromen niet, Kosmos,
Amsterdam/Antwerpen, 1963, 138 pp., f 7,90.
De herinneringen van een jong meisje, een kind nog, dat, zelf christen, opgroeit in
een joodse omgeving in de voor-oorlogse jaren te Praag. Het meisje kent door deze
omgeving en vooral door de verhalen van haar joodse vriend, mijnheer Nathan, vele
joodse gebruiken en godsdienstige opvattingen en niet het minst vele fantastische
verhalen die alle in verband staan met joodse rituelen of geschiedenis. Het verhaal
is als een kinderlijke idylle waarover donkere wolken van naderend onheil zich reeds
samenpakken. In een zeer eenvoudige en innige taal is dit ‘dromen van een klein
meisje’ weergegeven. Een verzorgd, ietswat broos kunstwerk is zo ontstaan dat in
1963 door de jury van de Kosmos Eerstelingen prijsvraag bekroond is. De waarde
van dit simpele werk is gelegen in de verrassende gaafheid van innerlijk en uiterlijk.
J. Heesterbeek

Benedetti, Lucia. Maria Isabel. Vertaling van P. van Antwerpen. - Nelissen,
Bilthoven, 1963, 304 pp., f 11,90.
De roman van bovengenoemde Braziliaanse schrijfster openbaart, voor wie het nog
niet weten, de grote tegenstellingen die in dit land aanwezig zijn: moderne steden
met al wat er aan genoegen, luxe en corruptie denkbaar is en het platteland waarvan
de bewoners, straatarm, analphabeet, bijgelovig, moeten zwoegen en zweten, en...
arm blijven. Het onderhavige boek behelst een stuk levensgeschiedenis van zulk een
arme, onwetende; een jonge vrouw die vanuit het binnenland eensklaps komt te staan
voor een haar totaal onbekende, ja, beangstigende wereld: de stad Rio de Janeiro.
Deze Maria Isabel staat vrijwel weerloos in deze wereldstad. Wat haar aldaar
overkomt, verhaalt dit boek. Duidelijk wordt in deze roman beschreven de mentaliteit
der inheemse bevolking, die leeft in onwetendheid en gruwelijke armoede, met de
meest primitieve opvattingen en in feodale verhoudingen van
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enige eeuwen terug. Gewild of ongewild is Maria Isabel een aanklacht geworden
tegen een staatsbestuur dat deze mensonterende toestanden laat voortduren.
Joh. Heesterbeek

Vidal, Nicole, Scheherazade, Manteau, Brussel/Den Haag, 1963, 172 pp.,
f 4,50.
Het wonderlijke verhaal van de 1001 nacht wordt hier dermate gaaf en met een
vrouwelijk aanvoelen verteld, dat dit boek iets heel bijzonders is van sfeer. Het is
sprookjesachtig en tegelijk van een diep inzicht in de gangen der menselijke
genegenheid.
R.S.

Massip, Renée, Leven van leugen, Manteau, Brussel/Den Haag, 1963, 192
pp., f 4,50.
Het merkwaardige milieu van een exclusieve gymnastiekclub voor deftige dames in
Parijs geeft schrijfster de kans om in haar rol van gossip-column-writer van een
damesblad alle leden te observeren, en geleidelijk aan in hun leven door te dringen.
Haar man zegt, dat er drie soorten vrouwen bestaan ‘leeghoofden, zeurkousen en
haaibaaien’. Men zou dit boek de problematiek van de leeghoofden kunnen noemen.
Knap geschreven.
R.S.

Matti, Anny en Wim Spekking, De executie (gevolgd door) De late brief.
- Nederland's Boekhuis, Tilburg 1963. 185 pp., f 7,90.
Beide verhalen van het schrijversechtpaar Spekking-Matti zijn geschreven als een
alternerende reeks. Er is een voortdurende wisseling van gezichtspunt tussen de even
en oneven hoofdstukjes. In de novelle De executie met één hoofdpersoon krijgt die
de 5 even capita toebedeeld, terwijl de 6 resterende eerlijk worden verdeeld over drie
van diens tegenspelers. In de korte roman De late brief met twee hoofdfiguren is elk
daarvan om de beurt een hoofdstuk in 't beeld, waarbij de alternatie wordt versterkt,
doordat bij toerbeurt heden en verleden, man en vrouw aan bod komen. Laat het uit
technisch oogpunt boeiend zijn om te zien wat een schrijversechtpaar met dit
compositie-principe doet, hoofdzaak is wat de minder ambachtelijk geïnteresseerde
lezer als resultaat van deze techniek krijgt voorgeschoteld. In de novelle is het procédé
overbodig, dus storend; het gaat om de psychische ommekeer van de hoofdpersoon.
In De late brief sorteert deze techniek meer effect, omdat hier het verhaal domineert.
Thematisch draaien beide verhalen om het behoud van de menselijke waardigheid
in kritieke situaties. De echtgenoten lijken in staat tot het schrijven van een echt
genietelijk verhaal, als ze het niet zoeken in een diepgang die de hunne niet is.
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F. van Tartwijk

Vansina, Dirk, Essays: Pascal. Dostojewski. - De Zilverberk, Gooreind;
Standaard-Bh., Antwerpen, 1964, 531 pp., geb. F. 385; Dostojewski
afzonderlijk F. 165.
Twee boeken, een oud en een nieuw: Pascal, dat voor een twaalftal jaren verscheen,
- Dostojewski, een breed bijgewerkte biografie, bijna veertig jaar na het eerste essay
van de schrijver over de grote Rus. Elk van de twee werken mag ‘biografisch essay’
heten: telkens, op het stramien van het vorderend leven, tracht Vansina zijn helden
en hun werk dieper te peilen. Hij koos twee van de allergrootste religieuze genieën;
niets liet hij ongedaan om ze voor zich zelf en voor ons toegankelijk te maken; had
hij niets anders dan dit geschreven, dan zou hij reeds onze dankbaarheid tenzeerste
verdienen. Vlijtig en getrouw ging hij bij Pascal en bij Dostojewski alles na. Zo
zorgvuldig mogelijk weerde hij elke romantiek, elk hineininterpretieren; alles gaf
hij sober weer. Met dit nadeel alleen, dat de analyse het haalde op de synthese: we
vernemen véél; tweemaal zoeken we vergeefs het totaal-beeld. Het boek Pascal mist
een hoofdstuk-als-besluit; het nawoord van Dostojewski blijft te bondig. Het maakt
de indruk als zou de schrijver, eerlijk boven alles, het laatste portret niet aangedurfd
hebben. Maar ook die oprechtheid is verdienstelijk: we blijven hem dankbaar. Zijn
edel-heroisch temperament, zijn veelzijdige begaafdheid brachten, zover wij weten,
niets beters voort.
Em. Janssen

Tarr, Herbert, Rabbijn Cohen zoekt het hogerop. - De Fontein, Utrecht,
1964, 275 pp., f 5,50.
Een heel wonderlijk boek. In het begin denkt men met zeer oppervlakkige humor te
doen te hebben, maar Schr. raakt zo terloops een aantal serieuze problemen aan, al
graaft hij niet zo erg diep. Een rabbijn, met een dodelijke angst voor vliegen, wordt
de luchtmacht in gemanoeuvreerd als luchtmachtrabbijn, waar hij als jood
geconfronteerd wordt met antisemitisme, rassendiscriminatie, vrijzinnig jodendom,
etc. Het loopt allemaal iets te vlot om helemaal aannemelijk te
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zijn, maar het is bijzonder prettige lectuur.
R.S.

Bourbon-Busset, J. de, Les Aveux infidèles, Gallimard, Paris, 1962, 233
pp., 8 NF.
In de stroom van fatalisme, waarmee de Franse literatuur ons overspoelt, - er blijft
slechts: le privilège de mourir (Claude Simon) -, is dit boek een weldaad. J. de
Bourbon-Busset heeft een briljante carrière gemaakt op het vlak van de buitenlandse
betrekkingen. Veertig jaar oud, was hij kabinetschef van Robert Schuman. Opeens
zegt hij deze loopbaan vaarwel, om zich volledig aan de letteren te wijden. De
beschrijving van deze stap is de eerste ontwikkelingsgang, waar dit boek over spreekt:
van de kermis der ijdelheid, die in zeker opzicht de Quai d'Orsay is, naar het leven
in een voortdurend contact met de natuur. Een andere groei: hoe in zijn
huwelijks-leven de ‘tweede liefde’ gekomen is, welke de eerste, dat strovuur, even
hoog te boven gaat, als de evangelische kinderlijkheid de natuurlijke argeloosheid
van het kind. En het derde thema: hij heeft lang ‘le Suspect’, zoals hij God pleegde
te noemen, uit zijn leven gebannen. Totdat hij gaat inzien: geloven is gelijk aan willen
geloven. Men moet de durf hebben om te erkennen: ‘la splendeur d'exister’. Het zijn
belijdenissen aan zijn vrouw, ontrouwe belijdenissen, omdat er altijd een onderstroom
van dialoog in ons aan de gang is, die wij niet kunnen verwoorden: hij glipt tussen
de mazen van onze taal door. Door te schrijven meent J. de Bourbon-Busset het best
‘de schepping te kunnen voortzetten’. Hij ontving enkele jaren geleden de roman-prijs
van de Académie francaise. Ook dit werk behoort tot de beste Franse traditie,
bekommerd als het is om de innerlijke rijkdom van de mens, uitgesproken in een
klare, doorzichtige, geladen taal, waarbij de lezer telkens stoot op ‘phrases-formules’,
die zich spelenderwijs griffen in het geheugen. Het boek is opgedragen aan de
nagedachtenis van P. Auguste Valensin, voornaam humanist, wiens Autour de ma
foi hier een belangrijke rol speelt.
Jos Daniëls

Lebesque, Morvan, Camus par lui-même, (Ecrivains de toujours), éditions
du Seuil, Paris, 1963, 188 pp.
Elke lezer, die zich met Camus meer vertrouwd wil maken, zal grijpen naar dit vier
en zestigste nummer van de serie: Ecrivains de toujours. Hij zal er geen
opvallend-nieuwe dingen vinden, wèl een boeiend overzicht over het leven en een
klare samenvatting van heel het werk van Camus, verlucht met bijzonder suggestief
foto-materiaal. In de bibliographie worden gelukkig óók wat niet-Franse titels
genoemd. Helaas blijft ons eigen taalgebied nog een gesloten domein; anders zou
L.W. Nauta, De mens als vreemdeling, G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1960, er een
plaats hebben verdiend. De vraag, die telkens weer bij lezing van L'Etranger oprijst:
door welke deus ex machina wordt dit onderproduct van de menselijke staat opeens
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tot een soort super-essence, vindt bij de Nederlandse essayist een veel diepgaander
bespreking dan bij M. Lebesque. Een belangrijke suggestie, die de Schrijver geeft
naar aanleiding van La Peste lijkt me, dat Camus zich reflecteert in vier spiegels:
Rieux, Tarrou, Grand, Rambert en niet alleen in de eerste. Camus, eeuwige twijfelaar,
eeuwige zoeker, heeft elk christelijk perspectief afgewezen, niet uit minachting, maar
uit innerlijke verharding tegenover het probleem van het leed, wellicht ook omdat
hij niet genoeg authentieke religie bij ons, christenen, priesters en leken, ontmoette.
Afwijzing dus van God, maar een diepe zin voor het ‘heilige’. In dat verband mogen
hier aangehaald worden de tien meest geliefkoosde woorden van Camus: wereld,
smart, aarde, moeder, mensen, woestijn, eer, ellende, zomer, zee (p. 165). M. Lebesque
heeft gelijk, wanneer hij protesteert tegen een al te haastige inlijving van Camus door
de christenen. Daarmee blijft toch staan, dat hij, ànders dan zij, maar naast hen,
worstelt met de oer-vragen van het menselijk bestaan.
Jos Daniëls

Price, Victor, The Other Kingdom. - Heinemann, London, 1964, 231 pp.,
18 sh.
Deze tweede roman van Victor Price is een dooreenstrengeling van drie gegevens:
de verhouding van een universiteitsstudent van Belfast tot een zijner professoren; de
liefdesgeschiedenis van dezelfde student met een mede-studente, en de ambitie van
de student als loper van de mijl. De fascinerende beschrijving van de wereld van een
hardloper overschaduwt de twee andere gegevens totaal. De roman is dan ook alles
behalve een gaaf geheel. Hier moet aan toegevoegd dat stijl en dictie vol
gemeenplaatsen zitten en weinig distinctie vertonen.
W. Peters
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Millgate, Michael, American social fiction, James to Cozzens. - Oliver and
Boyd, Edinburgh, 217 pp., 35 sh.
Dit boek is een goed boek ‘as far as it goes’. Maar het gaat niet ver genoeg. Dit slaat
niet op de periode die hier besproken wordt (1877 toen ‘The American’ van Henry
James verscheen tot 1957 waarin James Gould Cozzens' roman ‘By love possessed’
gepubliceerd werd), maar op de afbakening van het begrip social fiction. De sociale
roman laat zich nooit netjes naast de streekroman of de oorlogsroman plaatsen, en
het komt ons wat willekeurig voor om romans die Hollywood of de universiteit tot
onderwerp hebben wel te bespreken en de romans van Faulkner die het leven in de
‘Deep South’ behandelen geen plaats te geven, en de werken van James Farrall geheel
onbesproken te laten. De Amerikaanse samenleving is zo ontstellend geschakeerd
dat het ons bijna ondoenlijk lijkt om de talloze aspecten van het maatschappelijk
leven, en dus van de sociale roman, in een overzicht bijeen te brengen. We willen
het boek dan ook liever beschouwen als een serie verdienstelijke essays die zich in
niet al te straf verband rangschikken om het thema van de sociale roman. Veel nieuwe
gezichtspunten bevatten overigens de essays niet: er is de laatste jaren veel geschreven
over James, Norris, Wharton, Dreiser, Scott Fitzgerald en andere kopstukken uit de
Amerikaanse literatuur, en de detailstudies hier gegeven dragen weinig bij tot het
voor handen liggend materiaal.
W. Peters

Schaper, Edzard, Der Aufruhr des Gerechten. Eine Chronik, Jacob Hegner
Verlag, Köln, 1963, 188 pp. D.M. 13,80.
De schrijver, die een aanzienlijk aantal belangrijke romans en novellen op zijn naam
heeft staan, karakteriseert het verhaal dat bovengenoemde titel draagt, als een
‘Chronik’. Het wil geen roman, geen novelle en ook geen gewone vertelling zijn.
Onder kroniek stellen we ons toch eigenlijk ook iets anders voor, want hier krijgen
we geen geschreven document, dat hij b.v. veronderstelt ergens gevonden te hebben,
maar meer een ‘Rahmenerzählung’. Het is een klein stukje missiegeschiedenis uit
de jaren vlak voor en bij het begin van de tweede wereldoorlog, dat in een gesprek
van ooggetuigen zich voor ons afspeelt. Zoals de meeste verhalen van Schaper is de
plaats van de handeling een van de Baltische landen, hier Estland. Zowel de verteller
als de eigenlijk handelende personen van het verhaal zijn Nederlanders. Het gesprek
komt op gang naar aanleiding van een opmerking over de eeuwenoude wijsheid en
ervaring van Rome. Het verhaal dat dan als een mozaïek tot stand komt is de
demonstratie van het tegendeel, hoe n.l. maatregelen van de zeer eenzijdig ingelichte
Congregatio de Propaganda Fide een bisschop zeer tegen zijn zin dwingen een jonge
enthousiaste missionaris te suspenderen, waarvan dan ‘der Aufruhr des Gerechten’
het gevolg is. Het laatste bericht dat de vertellers van de bisschop en zijn
gesuspendeerde missionaris gekregen hebben is, dat ze beiden ergens in een Russisch
concentratie-kamp om het leven zijn gekomen, nadat ze samen in broederlijke
eendracht heel veel goeds aan hun medegevangenen gedaan hebben. Dat is niet het
resultaat van die geroemde eeuwenoude wijsheid en ervaring van ‘Rome’, maar van
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de Wijsheid Gods, die beslist niet met die van de Kerk identiek is. Dat is zo ongeveer
de strekking van het verhaal. Het is jammer, dat we de hoofdpersoon, de missionaris
Jean-Marie, van afkomst een Waal, van Nederlandse nationaliteit, alleen maar van
een afstand leren kennen. Dat brengt het procédé met zich mee. Wat er in de priester
omging en hem er uiteindelijk toe bewogen heeft niet te gehoorzamen, kunnen we
niet veel meer dan gissen. Het werk krijgt daardoor niet die diepte, die het gegeven
verdiende.
J. Brinkhoff

Walschap, Gerard, Marriage-Ordeal, Sythoff, Leyden - Heinemann,
London, 1963, 234 pp., f 12,90.
Teirlinck, Herman, The man in the mirror, Sythoff, Leyden - Heinemann,
London, 1963, 182 pp., f 9,90.
Twee nieuwe delen in de Bibliotheca Neerlandica, waardoor men meesterwerken
uit de Nederlandse en Vlaamse letterkunde bij het Engelse publiek wil introduceren.
De reeks werd reeds ingeleid in Streven, 17, dl. I, n. 6, maart 1964, p. 607.

Landen en volkeren
Gonda, Jan, Die Religionen Indiens, I Veda und älterer Hinduismus, II
Der jüngere Hinduismus (deel 11 en 12 van C.M. Schröder, Die Religionen
der Menschheit). - W. Kohlhammer Ver-
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lag, Stuttgart 1960, 1963; XV, 370 pp., XV, 366 pp.; DM. 33, DM. 36; f
33,30 per deel.
Deze twee delen zijn meer dan een welkome aanvulling van de omvangrijke literatuur
over het Hindoeïsme. Het gaat hier om een standaardwerk, dat een nagenoeg volledige
samenvatting geeft van de huidige stand van kennis op dit gebied. Het betreft een
onderwerp, of beter een serie onderwerpen, met een grote spreiding niet alleen in
ruimte en tijd, doch ook in geaardheid van materiaal. Bovendien geldt hier als
moeilijkheid dat, mede door het vergelijkenderwijs geringe aantal onderzoekers, op
sommige punten grote vooruitgang gemaakt is, terwijl andere punten daarentegen
nog betrekkelijk verwaarloosd zijn. Het is een teken van de groei van de
wetenschappelijke bestudering van het Hindoeïsme dat bij de bewerking van het
tweede deel de schrijver zich heeft doen bijstaan door zijn oudleerling en collega
Hoens. Wanneer na verloop van tijd weer een dergelijk samenvattend werk
ondernomen zal worden, zal het waarschijnlijk het werk van een commissie van
specialisten zijn. Thans is het nog voor de geoefende hand van professor Gonda
mogelijk geweest, de disparate, ongelijkmatig gegroeide kennis samen te brengen
in een evenwichtige en autoritatieve samenvatting. Het zijn vooral de oudste literaire
documenten, de Vedische hymnen en rituele teksten, die het sterkst de
wetenschappelijke aandacht hebben getrokken. Het beeld dat uit deze teksten
gedistilleerd kan worden vormt de hoofdschotel van het eerste deel. De schrijver
wijst er echter op, dat de Vedische godsdienst zoals die uit de teksten naar voren
komt, niet voor de gehele bevolking gegolden zal hebben. Ook is de aansluiting van
de Vedische godsdienst aan het Hindoeïsme een problematische zaak. Voor het
Hindoeïsme typische verschijnselen, waarvan aangenomen mag worden dat zij niet
nieuw ontstaan zijn, vinden geen plaats in de Vedische geschriften. Wel zien wij in
de Vedische teksten reeds het begin van de voor de Indische religiositeit zo belangrijke
verlossingsleren. Hoewel het vooral deze verlossingsleren zijn die de aandacht
getrokken hebben, moet men bedenken dat deze onderling sterk divergerende leren
en disciplines slechts één zijde van de Indische religiositeit vertegenwoordigen.
Tegenover de wereldverzaking en het individuele verlossingsstreven staat de sfeer
van het wereldlijke leven met zijn collectivistische godsdienstige vormen. De
wisselwerking der beide sferen is in sterke mate bepalend voor het Hindoeïsme. Gaat
het bij de Vedische documenten om een gesloten corpus van teksten, geheel anders
is dit bij het latere Hindoeïsme. Wij zijn hier thans nog grotendeels aangewezen op
Sanskrit teksten, die echter wegens hun aantal en verscheidenheid nog slechts ten
dele geexploiteerd zijn voor het onderzoek. Daarnaast bestaan echter ook nog talrijke
bronnen in de volkstalen, die in nog mindere mate bewerkt zijn. Bovendien zullen
sociologie en culturele antropologie in aansluiting op het filologische werk nog veel
moeten helpen verduidelijken. Bij het begrip Hindoeïsme zal men goed doen te
bedenken, dat dit een van buiten af ingevoerd begrip is (het komt omstreeks 1830 in
de westerse literatuur over India op). Het dekt een veelheid van opvattingen en
praktijken, waarvan het voor de waarnemer moeilijk is de eenheid te zien. Het beeld
van het Hindoeïsme kan bij de huidige stand van kennis en onderzoek dan ook niet
anders zijn dan een inventarisatie van elementen, wier onderlinge samenhang ons
nog veelal ontgaat. In de toekomst zal het onderzoek zich echter, naast de ontsluiting
van nieuw materiaal, als de tekenen niet bedriegen, vooral ook gaan richten op de
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onderlinge verhouding en samenhang van deze elementen. In deze richting wijst ook
de paragraaf ‘Ueberblick und Ausschau’, die de overgang vormt naar het tweede
deel. Zoals de zaken nu staan is het de grote verdienste van de schrijver dat hij de
veelheid en verscheidenheid van het materiaal recht doet wedervaren, zonder dat de
duidelijke geleding en vaste lijn van het werk door de details overwoekerd worden.
Bij het steeds hinderlijker wordende gebrek aan bibliografische hulpmiddelen op het
gebied van het Hindoeïsme zijn ook de uitgebreide en tot het moment van uitgave
bijgewerkte literatuurverwijzingen in de voetnoten van bijzonder grote waarde. Een
index aan het eind van ieder deel, en in het tweede deel een kaartje en een
jaartallenlijst, maken het werk makkelijk te raadplegen.
J.C. Heesterman

Panikkar, R., Lettre sur l'Inde. - Casterman Doornik, 1963, 136 pp., F.
75.
Een der grootste hindernissen bij de missionering is het moeilijke interculturele
contact tussen buitenlanders en autochtone bevolking. De auteur, van Spaanse
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en Indische afkomst, priester en wetenschapsman tegelijk, is bijzonder voorbestemd
om met een heel fijn aanvoelen de toepassing hiervan op India te beschrijven. In een
tijd van groeiende eerbied voor de eigenheid der grote cultuurvolkeren zal deze
gedachtenrijke ‘brief’ voor ieder die bekommerd is om de echte incarnatie van de
Kerk, inspirerende perspectieven openleggen.
J. Kerkhofs

Panikkar, Kavalam Madhava, Indien. Erfolge, Hoffnungen, Gefahren. Verlag Wissenschaft und Politik, Köln, 157 pp.
Japan buiten beschouwing gelaten, zijn er op dit ogenblik in Azië twee grootmachten
die met elkaar wedijveren voor hun ontwikkeling en de manier waarop die tot stand
wordt gebracht: in China verloopt ze gewelddadig, India houdt het bij de democratie.
Uiteindelijk is het van belang, welke van de twee het gemakkelijkst tot een
welvaartsstaat zal komen. S. stelt India voor vanuit het standpunt van de Hindoe. Hij
behandelt de historische achtergronden van wat we dan een Hindoestaat kunnen
noemen, de grondwettelijke veranderingen die er hebben plaats gehad en de werking
van de democratie in een zo complexe staat als India toch is. Enkele speciale facetten
worden onder ogen gezien: de economische en sociale evolutie en de culturele
ontsluiting. Ten slotte enkele aspecten van India's buitenlandse politiek: zijn
verhouding tot Pakistan (nogal eenzijdig), tot China (heel summier) en tot de wereld.
Voor S. is India een geslaagd experiment. Het boek geeft een boeiende kijk op het
duizendjarige Hindoerijk, dat met China strijdt om de voorrang in Azië.
A. van Peteghem

Kunst
Gardi, René en Victor Surbek, Schwarzes Arkadien. - Orell Füssli Verlag,
Zürich, 1962, 58 pp., geïll. D.M. 17.
Iedere tijd spreekt z'n eigen taal. Dit geldt voor de literatuur, maar even sterk voor
de schilder- en tekenkunst. Wanneer men enigszins op dit gebied thuis is, zal men
zich moeilijk kunnen vergissen bij het determineren van een tekening. Een kunstenaar
van de 20ste eeuw drukt zich anders uit dan een 18de eeuwse meester. Alleen de
zeer groten zou men in veel perioden kunnen onderbrengen, terwijl zij toch steeds
hun eigen karakter bewaren. Men ervaart zeer sterk deze indruk als men het fraai
uitgegeven schetsboek van Victor Surbek ziet, die op uitnodiging van zijn vriend
René Gardi een reis maakte door het indrukwekkende Mandara-gebergte in Afrika.
Het resultaat van deze reis zien wij, althans gedeeltelijk, neergelegd in de 32
suggestieve bladen van dit schetsboek. Surbek is een goed tekenaar, die fel observeert
en zijn observatie in een snelle, markante lijn vastlegt. Hij is geen verfijnd, minutieus
tekenaar; daarvoor ontbrak hem wellicht tijd en gelegenheid. Er viel zoveel te noteren!
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Maar waarschijnlijk ontbrak hem ook de lust daartoe. De moderne tekenaar wil,
misschien meer dan ooit, suggestief en verrassend zijn. Dit heeft Surbek bereikt en
de uitgever heeft door de prachtige druk aan deze suggestie geen schade toegebracht.
Gardi schreef een interessante, verhelderende inleiding. Een zeer fraai boek!
C. de Groot

Hollenberg, Felix, Radierung, Aetzkunst und Kupfertiefdruck - bearbeitet
von Walter Rabe. - Otto Maier Verlag, Ravensburg, 1962, 120 pp., geïll.
D.M. 12.80.
Ook wanneer men zelf de etskunst niet beoefent, kan toch inzicht in deze kunst nuttig
en verheugend zijn. Bijzonder geldt dit voor allen, die belangstelling hebben voor
de prentkunst; momenteel zijn dat er velen. Daardoor is de vraag naar prenten juist
nu zeer groot en dit stimuleert ook weer de kunstenaar tot arbeid. Felix Hollenberg
was zelf een uitstekend graficus. Een zeer belangrijk oeuvre van ongeveer 300 etsen
heeft hij nagelaten en uit deze etsen spreekt een groot meesterschap. Zijn rijke ervaring
heeft hij neergelegd in een uitvoerige verhandeling, die nu, opnieuw uitgegeven door
Walter Rabe, in deze vorm verschijnt. Men kan in dit boek alles vinden, wat voor
de kunstenaar en liefhebber van deze kunst belangrijk is: inlichtingen over de techniek,
instrumenten, de mogelijkheden en ook de beperkingen. Wij bevelen dit boek graag
aan, vooral aan degenen die op een of andere wijze met de prentkunst in contact
komen.
C. de Groot

Zender, Rudolf en Fritz Laufer, Paris. - Orell Füssli, Zürich, 1962, 61 pp.,
geïll. D.M. 28.
Suggestief en indrukwekkend zijn de 22 litho's van Rudolf Zender, die in dit
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boek bijeengebracht zijn. Zij tonen Parijs bij dag en bij nacht, in zon en duisternis.
Praijs, eenmaal als centrum van een diepe religieuze beleving in zijn Notre Dame,
maar ook Parijs als fel levende stad met zijn Jardin du Luxembourg, zijn Metro,
Marne en Seine. Wanneer men deze sterke prenten op zich laat inwerken, beleeft
men ongetwijfeld iets van de ontroering, die Zender ondervond en die hij vaak op
markante wijze weet over te dragen op de beschouwer van zijn werk. Rudolf Zender
is een goed tekenaar, en een voortreffelijk graficus, die de mogelijkheden van zijn
materiaal ten volle benut. Prachtige, genuanceerde grijzen en mysterieuze
diep-zwarten vullen zijn bladen en vormen een schone harmonie. De tekst van Fritz
Laufer is sober en toch enthousiast genoeg om te begrijpen dat Parijs ook voor hem
een zeer bijzondere ervaring is geworden. Dit boek is een voortreffelijk staaltje van
de hoogstaande Zwitserse drukkunst. Ook vooral omdat men oorspronkelijke litho's
kon gebruiken, heeft de uitgever ons een kostbaar boek geleverd.
C. de Groot

Aurenhammer, H., Lexikon der christlichen Ikonographie (II-IV
Lieferung). - Verlag Brüder Hollinek, Wien, 1960-1962, 81-384 pp., Ös.
131.
De eerste aflevering van het Lexikon der christlichen Ikonographie hebben we met
het nodige enthousiasme begroet omdat uit de eerste artikelen al direct bleek dat we
hier een vrij uitvoerig (hoewel niet volledig), algemeen, wetenschappelijk
samengesteld iconografisch lexicon aangeboden kregen, waarnaar sinds lang werd
uitgezien. Het vrij oppervlakkige werk van L. Réau had die leemte immers
opengelaten. Wel hadden we ons afgevraagd hoe Aurenhammer deze opzet voor
elkaar kon krijgen binnen de vooropgestelde 900 pagina's. Maar nu zien we dat deze
beperking reeds werd opgegeven. Met de eerste vier afleveringen is de auteur reeds
op pagina 384 en de letter B is niet eens afgesloten. Voorlopig zijn nu twee delen
voorzien. Aurenhammer behandelt niet alle trefwoorden. Niet alle (lokale) namen
van heiligen b.v. Maar de keuze is, voor zover we nu al konden nagaan, met kennis
van zaken doorgevoerd. Dit maakt het mogelijk dieper op de trefwoorden in te gaan.
Telkens geeft de auteur een omschrijving van het onderwerp, vervolgens duidt hij
de bronnen aan waarop de iconografische voorstelling teruggaat (bijbel, vitae,
legenden) en hij geeft een beschrijving van de iconografische voorstelling en haar
ontwikkeling met de aanduiding van de voornaamste kunstwerken. Elk artikel besluit
met een literatuuropgave. Dit alles kan men ook bij Réau aantreffen. Aurenhammer
echter beperkt zich niet tot een uitwendige beschrijving van de voorstelling. Hij gaat
dieper in op de redenen van ontstaan en op de vaak theologisch bepaalde evolutie,
op de analogieën en dergelijke meer. Réau behoort zo men wil tot de oude school
van een beschrijvende iconografie. Aurenhammer volgt de tegenwoordige tendens
om de iconografie een wezenlijke cultuurhistorische betekenis toe te kennen.
G. Bekaert
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Schwarz, Rudolf, Denken und Bauen. - F.H. Kerle, Verlag, Heidelberg,
1963, 128 pp., rijk geïll., geb. DM. 12.80.
Als epiloog op Schwarz' Kirchenbau, Welt vor der Schwelle (zie Streven, april 1962,
pp. 645-651) verschijnt nu dit Denken und Bauen, dat enkele belangrijke teksten van
de grote architect bevat, die vroeger slechts in lokale gelegenheidsuitgaven zijn
verschenen of hier voor het eerst worden gepubliceerd. Zo o.a. een hulde-adres aan
Mies van der Rohe bij diens 75e verjaardag en een aan Hans Poelzig, Schwarz'
leermeester; de inaugurale rede die hij uitsprak als directeur van de kunstacademie
te Düsseldorf over de architectuur van vandaag (1958); een uittreksel uit Von der
Bebauung der Erde (1948) over Das Unplanbare; en verder een serie commentaren
bij eigen werken. De illustratie is gedeeltelijk overgenomen uit Kirchenbau,
gedeeltelijk nieuw. De kerken te Linz, Aschaffenburg, Hausen, waarvan in het
voorgaande boek nog slechts ontwerpen konden voorgesteld worden, worden nu
getoond zoals ze uitgevoerd zijn. Al vormt dit boekje geen volledige monografie,
toch geeft het in de keuze van teksten en illustratie een vol beeld van het werk en de
persoon van deze oorspronkelijke architect.
G. Bekaert

Deutsche Kunstdenkmäler o.l.v. R. Hootz. - 6. Hamburg - Schleswig Holstein, 8. Bremen - Niedersachsen. - Deutscher Kunstverlag, München,
1961 en 1963, 402 en 418 pp., telkens 352 afb.
Van de acht delen voorzien in de serie Deutsche Kunstdenkmäler zijn er nu zes
verschenen. De twee laatst verschenen nummers hebben het over de minder
toeristische en dus minder algemeen bekende, maar daarom nog niet oninteressante
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streken van Noord-Duitsland met name Schleswig-Holstein en Hamburg, die lange
tijd een politieke en altijd een kultuur-historische eenheid hebben uitgemaakt, en
Niedersachsen met de hansastad Bremen. Zoals we vroeger reeds aanstipten (Streven,
jan. 1959 p. 393 en april 1960 p. 693) gaat het in deze serie om een soort heruitgave
van het befaamde, maar sinds lang achterhaalde ‘Handbuch der Deutschen
Kunstdenkmäler’ van Georg Dehio. Elk deel bevat vooreerst een korte historiek van
het voorgestelde kunstlandschap; het brengt vervolgens een vrij uitvoerige, hoewel
uiteraard niet volledige, nauwkeurig samengestelde, naar de plaatsnamen alfabetisch
gerangschikte keuze van afbeeldingen van het kunstpatrimonium van de streek, de
musea uitgezonderd, tenzij het om een werk gaat van uitzonderlijk belang voor de
plaatselijke kunstgeschiedenis; daarbij sluiten dan de verklarende nota's bij de
afbeeldingen aan. Hoewel deze boeken door hun noodzakelijke beknoptheid - elk
deel bevat om en om de driehonderdvijftig illustraties - geen echte kunsthistorische
repertoria kunnen genoemd worden, toch vormen ze door hun verantwoorde selectie
voor de wetenschappelijke studie een uitstekend werkinstrument en door hun
verzorgde uitgave voor de geïnteresseerde leek een boeiend album. Denk maar even
aan de kunstschatten van steden als Hamburg, Flensburg, Lübeck, Schleswig, Bremen,
Braunschweig, Goslar, Hildesheim, Königslutter, Osnabrück, die alle in deze delen
ter sprake komen.
G. Bekaert

Kelber, W., Raphael von Urbino. Leben und Jugendwerk. - Verlag
Urachhaus, Stuttgart, 1963, 112 pp., 27 pl., geb. DM. 18.
Het boek van Wilhelm Kelber over Raphaël, de grote zoon van Urbino, leest men
ongeveer zoals de auteur zelf Urbino voor het eerst ervoer als een samenvallen van
zinnelijke werkelijkheid en bovenzinnelijk schouwen. Alleen zijn wij niet zomaar
van de echtheid en de samenhang van het ontvouwde visioen overtuigd en staan wij
nogal huiverig wanneer wij zinnen lezen als: ‘het ziet ernaar uit als wilde deze ziel
door geboren te worden en te sterven op een goede vrijdag haar innige verbondenheid
met het golgothamysterie door haar lot betuigen’ of ‘de schilder van deze schilderijen
moet met het Christusmysterie in zijn oneindige diepte meer dan enig ander vertrouwd
zijn geweest.’ Het heeft er alle schijn van dat dit boek, zoals de overige publikaties
van Urachhaus Verlag, zich tot doel heeft gesteld de antroposofie van Rudolf Steiner
met concrete argumenten uit de geschiedenis te staven. Erg overtuigend is de poging
in het onderhavig geval echter niet. En we vinden het zelfs een beetje jammer dat
een begaafd auteur als W. Kelber, die blijkbaar over een niet alledaags
inlevingsvermogen beschikt, zich tot dergelijke al te gemakkelijke interpretaties heeft
laten verleiden. Een tweede deel zal het Romeinse werk van Raphaël behandelen.
G. Bekaert

Richter, G., Romanisches Burgund. - Verlag Urachhaus, Stuttgart, 1962,
84 pp., 98 afb., geb. DM. 23.
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De auteur van dit boek is een enthousiaste leerling van Rudolf Steiner die op herhaalde
tochten langs de romaanse kerken in Bourgondië de geest van deze bouwkunst meent
te hebben ontdekt. In haar wordt duidelijk, zo schrijft hij, wat het eigenlijk betekent:
christelijk westen. Het heeft niets te maken met dogmatiek, noch met sentimentaliteit,
noch met Rome. Het gaat om de mens in een nooit aflatende strijd tegen het arabisme,
voor de auteur het inbegrip van abstract intellectualisme en materialisme. De betekenis
van deze strijd in het ontstaan van de romaanse bouwkunst en cultuur overdrijft de
auteur wel een beetje. Men kan echter zijn interpretatie rustig laten voor wat ze is
(een van de vele facetten van de middeleeuwse cultuur in Europa) en toch met de
auteur meegaan op ontdekking van enkele van de merkwaardigste monumenten die
de Europese cultuur heeft voortgebracht: Tournis, Vézelay, Autun, Paray-le-Monial,
Anzy-le-Duc, Seaulieu zijn inderdaad namen die men niet licht vergeet wanneer men
ze eens heeft leren kennen.
G. Bekaert

Busch, H. en B. Lohse, Gotische Plastik in Europa. - Umschau Verlag,
Frankfurt a.M., 28 pp., 200 afb., geb. DM. 32.80.
In de serie Monumente des Abendlandes, die nog te weinig bekend is, hebben wij
behoudens de delen over de Europese bouwkunst reeds het boek Romanische Plastik
in Europa besproken (zie Streven, febr. 1961, p. 513; juli 1961, p. 1026; dec. 1963,
p. 291). Het nieuwe deel over de gotische beeldhouwkunst sluit hierbij onmiddellijk
aan. Het toont - want daar komt het in deze serie op aan - in de
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bedachtzame keuze en het uitgewogen ritme van de afbeeldingen de bloeitijd van de
middeleeuwse beeldhouwkunst tussen 1150 en 1350. Het eerste beeld, koning
Salomon van het Driekoningenschrijn te Keulen (waarop het vorige deel afsloot), is
een herinnering aan de romaanse vormgeving in haar tendens naar de gotiek. De
laatste beelden wijzen reeds in hun terugkeer naar een naturalistische visie op een
nieuw tijdperk. De inleiding is ook deze keer van Hans Weigert. Ze bestaat uit een
algemeen beschouwelijk essay over de gotische plastiek en een meer informatief
gedeelte dat rechtstreeks op de afbeeldingen inleidt. Al bestaat er geen nood aan
platenalbums over middeleeuwse beeldhouwkunst toch zijn de boeken in deze serie
telkens opnieuw een oorspronkelijke belevenis. Hun samenstellers benaderen de
kunstgeschiedenis niet Vein buitenaf om ze dan met min of meer goede afbeeldingen
te illustreren. Zij blijken integendeel in staat te zijn om met een reeks afbeeldingen
en de manier waarop ze bij elkaar worden geplaatst een nieuwe visie gestalte te
gegeven en ze als zodanig buiten elk beperkende commentaar om mede te delen.
G. Bekaert

Kuehnel, E., Die Kunst des Islam. - A. Kröner Verlag, Stuttgart, 1962,
231 pp., 80 ill., 21 tek., geb. DM. 15.
De islamitische kunst vormt een bijzonder fenomeen in de kunstgeschiedenis. Zij
bezit een niet te loochenen eenvormigheid en valt toch uiteen in zovele landschappen
als er gebieden zijn waar de Islam zich heeft gevestigd en tot bloei is gekomen van
Spanje tot Indië. Men kan derhalve de islamitische kunst bekijken als de homogene
expressie van een politico-religieuze gemeenschap die wel niet schuw was van
vreemde bestanddelen maar toch op alles wat ze verwerkte haar duidelijke stempel
drukte. Maar men kan ook de nadruk leggen op de regionale ontwikkelingen en de
islamitische kunst bij voorkeur zien als de min of meer specifieke voortzetting van
een gevestigde kunsttraditie. Men kan de kunst van de Islam opvatten als een apart
hoofdstuk van de kunstgeschiedenis, maar men kan ze ook in de kunstgeschiedenis
van de verschillende landen laten opgaan. Prof. Kühnel heeft door het feit zelf dat
hij een monografie over de kunst van de Islam uitgeeft voor haar specificiteit gekozen.
Het is hem op de eerste plaats te doen om de karakteristieken van de stijlevolutie
van de vroegislamitische kunst tot de osmaanse uitbloei ervan aan te duiden. Sommige
van deze stijlen vallen overigens met plaatselijke evoluties samen. De behandeling
is vlot, bevattelijk en informatief. Zij wordt verrijkt door goede illustraties en talrijke
tekeningen. Een register en een bibliografie maakt het boek tot een handig
consultatiewerk.
G. Bekaert

Bovini, G., Ravenna und seine Mosaiken. - Hirmer Verlag, München, 28
pp., 48 ill., geb. DM. 15.50.
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De titel van dit boek geeft precies weer waar het over gaat: Ravenna als dé stad van
de byzantijnse mozaïeken, die er over een zevental monumenten verspreid zijn: het
mausoleum van Galla Placidia, de baptisteria van de Orthodoxen en de Arianen, de
aartsbisschoppelijke kapel, S. Apollinare Nuovo en S. Apollinare in Classe, S. Vitale.
In kleuren- en zwartwitreprodukties worden deze monumenten en hun mozaïeken
voorgesteld. G. Bovini, een bekende specialist, heeft zijn inleiding helemaal op de
illustratie afgestemd. Het geheel is zeer verzorgd. Eén enkele foto van S. Apollinare
Nuovo dateert nog van voor de laatste restauratie.
G. Bekaert

Reclams Kunstführer, Italien Bd. III, Florenz. - Reclam Verlag, Stuttgart,
1962, 439 pp., 31 tek., 48 ill., geb. DM. 19.80.
Het succes van de Reclams Kunstführer voor de duitssprekende landen, Duitsland
en Oostenrijk, heeft de uitgever ertoe gebracht ook voor andere gebieden de beproefde
methode aan te wenden. We hebben vroeger (Streven, april 1963, p. 697) het eerst
verschenen deel van de Reclams Kunstführer voor Italië over Rome besproken. Het
nieuwe deel over Florence doet er niet voor onder. De auteur Georg Kaufmann is
van de alfabetische indeling die bij de Kunstführer gebruikelijk is afgeweken en heeft
Florence ingedeeld in Bezirke: de Dom, S. Croce, Ss. Annunziata en S. Marco, S.
Lorenzo, Signoria. Daarop volgen dan in alfabetische rangschikking de profane en
sacrale gebouwen die niet tot bovenvermelde Bezirke behoren. Het boek besluit met
een verklarende lijst van vaktermen en twee uitvoerige registers met de namen van
de kunstenaars en van de objecten. Men heeft hier niet te doen met de zoveelste
toeristische gids voor Florence maar met een kunsthistorisch nauwkeurig verantwoord
handboek, waarvan men bij een bezoek aan de stad van de
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Medici nuttig gebruik kan maken. Enkele bladzijden worden gewijd aan de
kunstschatten van Fiesole.
G. Bekaert

Rassem, M., Gesellschaft und bildende Kunst. - W. De Gruyter & Co,
Berlin, 80 pp., 4 afb., geb. DM. 12.
In de inleiding op zijn boek, dat in zijn geheel niet veel meer dan een inleiding kan
genoemd worden, geeft Mohammed Rassem een citaat van Fr. von Baader dat treffend
zijn eigen doelstelling omschrijft: vóór een probleem in de wetenschap, kunst, enz.
kan opgelost worden, moet het zelf eerst bepaald, herkend en als het ware uitgevonden
worden. Dat dit voor de kunstsociologie waarover het hier gaat bijzonder waar is,
toont Rassem aan door een analyse van de verschillende disciplines die met kunst te
maken hebben en de zeer uiteenlopende categorieën die ze hanteren. Aan de hand
van minder gecompromitteerde sociologische begrippen als ‘Geschicklichkeit’,
‘Aufgabe, Oeffentlichkeit, Schutz’, ‘Nachahmung’, ‘Stiftung’ e.a. probeert de auteur
dan zelf een vast uitgangspunt te vinden voor een sociologische benadering van de
verhouding kunst en gemeenschap. Ook in dit positief gedeelte doet S. naar ons
gevoelen niet veel meer dan nog eens aantonen dat sociologie van de kunst (zoals
elke sociologie overigens!) een uiterst complexe opgave is en dat zij evenzeer als
elke andere wetenschappelijke discipline afhankelijk is van de betrekkelijke waarde
van de begrippen die zij hanteert. Dit overtuigend te hebben aangetoond op een
concreet terrein is al een hele verdienste.
G. Bekaert

Lippmann, F., Der Kupferstich, 7e uitgave. - W. de Gruyter & Co., Berlin,
1963, VIII, 245 pp., 130 afb., geb. DM. 14.
Moehle, H., Das Berliner Kupferstichkabinett. - W. de Gruyter & Co.,
Berlin, 1963, IV, 84 pp., 29 afb., gen. DM. 4.50.
Het handboek van Friedrich Lippmann over de kopergravure, uitgegeven in de serie
Handbücher der Staatlichen Museen, dateert reeds van 1893. Tot 1926 kon het zo
goed als ongewijzigd een zestal uitgaven beleven. Bij de zevende uitgave, bijna
veertig jaar na de vorige, was een ingrijpende aanpassing aan de huidige stand van
het wetenschappelijk onderzoek nodig. Het oorspronkelijke handboek blijft echter
in zijn grote lijnen nog herkenbaar. Het werd nu bewerkt door F. Anzelewsky. Deze
zet eerst de techniek van de kopergravure uiteen, behandelt daarna het ontstaan van
die techniek in Midden- en West-Europa en de eerste uitingen ervan tot het einde
van de XVe eeuw, heeft het achtereenvolgens over de Duitse en Italiaanse gravure
in de eerste helft van de XVIe eeuw, de kopergravure in de Nederlanden en Frankrijk,
verder over de Italiaanse en Duitse gravure van 1550 tot het einde van de XVIIIe
eeuw, over de kopergravure in Engeland en Spanje, tenslotte over de gekleurde
kopergravure. Tezamen met dit handboek gaf de uitgever ook een bondige
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beredeneerde catalogus uit van het Berliner Kupferstichkabinett, verzorgd door Hans
Möhle. Uiteraard is deze niet beperkt tot de kopergravure alleen, maar omvat alle
takken van de grafische technieken: houtsnede, ets, lithografie.
G. Bekaert

Toneel
Praag, Marinus M. van, De toneelspeler. - A.A.M. Stols/J.P. Barth,
's-Gravenhage, 1963, 183 pp., f 9,75.
S. heeft het aangedurfd een geromanceerde biografie op te stellen van een der grote
Franse acteurs der 19e eeuw, Frédérick Lemaître. Zijn poging getuigt van een
indrukwekkende feitenkennis, een gedetailleerde analyse van een gecompliceerde
figuur, een zorgvuldige selectie van wat in het beeld thuishoort en wat tevens
onmisbare tijdsgeschiedenis is, een prettig geritmeerde kadans in de vertelstijl. Maar
al deze kwaliteiten kunnen niet doen vergeten dat de reconstructie van een leven
door het theater een onmogelijke taak is. Na de vertoning is het theater morsdood,
hoe boeiend deze begrafenis ook uitvalt.
C. Tindemans

Schoonderwoerd, N.H.G., o.p., J.T. Grein. Ambassador of the Theatre,
1862-1935. A Study in Anglo-Continental Theatrical Relations. - Van
Gorcum, Assen, 1963, 356 pp., Ing. f 22,50.
J.T. Grein was een Nederlander die in 1885 te Londen arriveerde en er een leven
lang het theater stimuleerde als recensent, criticus en organisator. Naar Frans en
Duits voorbeeld, richtte hij in 1891 de Independant Theatre Society op, waarin o.m.
Shaw zijn eerste kans kreeg. Al liep het experiment ongunstig af, Grein stelde in elk
geval Engeland cosmopolitisch
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meer open voor vreemde dramatiek. Hij importeerde vele buitenlanders (Ibsen,
Hauptmann o.m.), bracht ook Engelse auteurs naar het vasteland (A. Pinero, H.A.
Jones), terwijl hij gezelschappen uitwisselde en vreemdtalige schouwburgen oprichtte
die ook weer even prompt verdwenen. S. slaagt er niet zo best in, duidelijk te maken
welk het uiteindelijke saldo van deze niet-aflatende bedrijvigheid is geweest, en blijkt
ook minder goed ingelicht te zijn over de contacten met Zuid-Nederland (vooral
tussen 1885 en 1920). Hij heeft echter een belangrijke figuur uit de onverdiende
vergetelheid gehaald. Nu kan de discussie op gang komen.
C. Tindemans

Hofmann, Gert, Der Bürgermeister. - S. Fischer Verlag, Frankfurt, 1963,
66 pp., D.M. 6.
Dit debuutdrama van een jong auteur (geb. 1932) start, precies als M. Frisch's
Biedermann, met een opdringerige inbreker die zich bij een tam echtpaar in nestelt.
Maar allengs windt de dame zich op voor de atletische gaven van de booswicht en
de man ziet zich met de hulp van de onderwereld al tot burgemeester kronen. Politieke
symboliek met plompe allusies knokkelt de ragfijne dialogen vaak ondersteboven.
Toch een naam om te volgen.
C. Tindemans

Hebbel in neuer Sicht. Hrg. H. Kreuzer. - W. Kohlhammer Verlag
Stuttgart, 1963, 337 pp., D.M. 12,80.
Het is niet uitsluitend aan de herdenkingsdata van deze Duitse dramaturg (1813-63)
te danken dat deze schitterende bundel opstellen werd samengesteld. Veel meer is
er een methodologisch-kritische verandering vast te stellen in de appreciatie van deze
tragicus, die zich niet buiten het Duitse taalgebied heeft weten door te zetten. De
conceptie van het burgerlijke realisme paste totnogtoe immers niet zo best in de
geprefabriceerde schemata van wat nu eigenlijk tragisch fundament betekent: is het
verkeerd geïnterpreteerde sensualiteit, is het gedeïdeologiseerde religiositeit, of is
het wellicht reeds (en in deze zin tenderen vele der opgenomen bijdragen)
existentialistisch pathos? Dit argumenteert K. Ziegler (‘Wandlungen des Tragischen’)
uitstekend en de analyses van H.'s drama's (vooral toch bij ‘Judith’, ‘Herodes und
Mariamne’ en ‘Gyges und sein Ring’) zijn consequent op die hypothese gefundeerd.
Behalve de motiefstudie (godsdienst en schuld) en de structurering (taal en paradox)
worden ook zijn aspecten als novellist, lyricus en dagboekauteur onderzocht. Een
rehabilitatie en een heroriëntering.
C. Tindemans
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Schaer, Wolfgang, Die Gesellschaft im deutschen bürgerlichen Drama
des 18. Jahrhunderts. - (Bonner Arbeiten zur deutschen Literatur Bd 7)
H. Bouvier Verlag, Bonn, 1963, 255 pp., D.M. 28,50.
Nadat S. eerst heeft uitgemaakt wat een ‘burgerlijk drama’ is, (hij erkent ook vele
‘Lustspiele’ als zodanig), poneert hij de stelling dat de hele problematiek van dit
genre geconcentreerd ligt op de familie volgens burgerlijke normen. In de vele
tientallen stukken van deze periode gaat hij de ethische en materiële fundamenten
na van de burgerlijke familie en speurt hij de vreemde krachten op die deze
basiseenheid bedreigen. Zo resulteert uit deze systematische analyse, die thematisch
gericht is en het al-of-niet esthetische met opzet verwaarloost, een sluitend beeld van
een maatschappij en samenleving die, hoewel volop in beweging, toch een zeer
stabiele kern als zowel sociologische als religieuze en ideologische grondslag
vertonen: het theater als spiegel van zijn tijd.
C. Tindemans

Hacks, Peter, Der Frieden - Die Kindermörderin. - Suhrkamp Verlag,
Frankfurt, 1963 (edition suhrkamp nr. 47), 147 pp., D.M. 3.
Twee adoptaties, een van Aristophanes en een van de Aufklärungsauteur H.L. Wagner,
door de bekende Oostduitse auteur. Aristophanes wordt in soepele, plebejische verzen
koel ingezet voor de pacifistische vredesduifbeweging, met anderzijds voldoende
aandacht voor rudimentaire erotiek, veel zin voor situatiehumor en maskerade met
doeltreffende zekerheid. Wagners standsproblemen worden marxistisch uitgelegd
en daardoor bereikt het broze verleidingsdrama een nieuwe onverbiddelijkheid.
C. Tindemans

Varia
Goethem, F. Van en S. Suy, Beknopt handboek van het volkenrecht. N.V. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1963, 297 pp., ing. F. 320.
Dit boek wil een ‘summiere handleiding’ zijn, ‘vooral geschikt voor degenen die

Streven. Jaargang 17

925
een breed overzicht wensen, en voor de studerende jeugd die in het Volkenrecht
geleidelijk moet worden ingeleid’. Na de geldigheidssferen van de internationale
rechtsorde te hebben omschreven, behandelen de auteurs achtereenvolgens: de
afbakening van de geldigheidssferen der Staten door het Volkenrecht, de Organen
van het internationaal verkeer, de Organisatie van de internationale Gemeenschap,
de Regeling der internationale geschillen. In Bijlagen werd een tekst bijgevoegd van
het Handvest van de Verenigde Naties en van het Statuut van het Internationaal
Gerechtshof.
J. van Neste

Durnez, G. Spoedbericht (Keurreeks, 92). - Davidsfonds, Leuven, 1963,
304 pp., 24 pl., ing. F. 94, geb. F. 124 (leden: F. 47 en 62).
Op boeiende en prettige wijze vertelt Gaston Durnez over alles wat met de
krantenwereld te maken heeft: het samenstellen van een krant, het ontstaan der eerste
kranten, de groei en ontwikkeling tot de hedendaagse dagbladen, de vooruitgang der
techniek van de drukkunst, de verschillende rubrieken. Daarnaast vindt de lezer
talrijke inlichtingen over de moderne organisatie der nieuwsbureau's, die het nieuws
opzoeken en verspreiden. De auteur beperkt zich niet tot de nederlandse dagbladpers.
Hij doorloopt de geschiedenis der kranten over de ganse wereld, dan vooral wat
Europa en Amerika betreft. Prettige anekdoten verhogen de spanning alsook de vele
gegevens over oplage en lezerskring, de reacties van lezers. Dit boek verschaft een
kostbare hulp om met meer doorzicht en kritische geest de krantenberichten te lezen
en persoonlijk te verwerken.
R. D'hondt

Schlamm, W.S., De Jonge Heersers van de Oude Wereld. De Macht in
Nieuwe Stijl. Ned. vert. d. Jos. H. Schmitz - Nederlands Boekhuis, Tilburg,
274 pp., f 12,50.
Schlamm voert een uiterst scherpe pen; helaas offert hij de waarheid vaak op aan het
puntige gezegde. Herhaaldelijk spreekt schr. zich tegen en men moet hem aanraden
ter harte te nemen wat hij zijn vriend Tucholsky op een bepaald ogenblik van zijn
leven laat zeggen, n.l. niet meer te schrijven ‘totdat hij over alles grondig zou hebben
nagedacht’. Het boek bestaat uit een inleiding van 188 blz., verdeeld in verschillende
hoofdstukken, om daarna te komen tot het eigenlijke onderwerp: een 86 blz. lange,
felle en vaak ongemotiveerde aanval op Kennedy, aan wie elk principieel uitgangspunt
wordt ontzegd. Op cynische wijze maakt schr. elk optreden belachelijk, ook zijn
eigen optreden, alhoewel dit niet zijn bedoeling zal zijn geweest. Verder verheerlijkt
schr. de rol van de jeugd in de jaren 1920-'30, waartoe hij zelf behoorde; soms lijkt
het hier op een autobiographie; zijn oordeel is dan aanzienlijk gematigder. Voor de
inhoud kunnen wij weinig waardering opbrengen; de uitgave is goed verzorgd, maar
de omslag, waarop foto's van Kennedy, Castro, Nasser en Ben Bella staan, suggereert
meer dan het boek geeft; over de drie laatsten wordt nauwelijks gesproken.
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J. Oomes

Peremans, W., Hellas en de West-europese cultuur. Nieuwe dr. - De
Vroente, Kasterlee, 1963, 237 pp., 8 pl., ing. F. 110.
Deze lichtjes aangepaste herdruk van een werk uit 1947 is een goede verdediging
van een goede zaak; toch zal ze alleen overtuigden overtuigen; immers de eigen kijk
en bekommernissen van de meer ‘modern’ reagerende mens worden door schr. niet
voldoende aangevoeld of althans au sérieux genomen. Het historisch overzicht van
de Griekse cultuur vanaf p. 125 is uiterst lezenswaard.
R. Lenaers

Haegendoorn, M. Van, Inventarissen van de archieven van de
heerlijkheden, dorpen en schepenbanken van de kantons Leuven. Algemeen Rijksarchief, Brussel, 1964, VIII, 116 pp.
De auteur, conservator aan het Algemeen Rijksarchief te Brussel, heeft heel het fonds
van de dertig dorpen die behoren tot de twee kantons Leuven, opnieuw geordend en
in precies 2.000 nummers geklasseerd. Na een korte inleiding over het dorp met zijn
uitgestrektheid en aantal inwoners in 1784, geeft de auteur de op het Algemeen
Rijksarchief te Brussel bewaarde documenten over dit dorp, die meestal uit de 17e
en de 18e eeuw stammen. Voor de lokale geschiedenis is deze inventaris een kostbare
aanwinst
M. Dierickx

Madaule, Jacques, Initiation à Teilhard de Chardin (Coll. Tout le Monde
en parle). - Ed. du Cerf, Paris, 1963, 144 pp., ing. N.F. 5.10.
Deze ‘initiatie’ is eerder een levensbe-

Streven. Jaargang 17

926
schrijving van Teilhard dan een uiteenzetting van zijn gedachte. Men vindt er,
eenvoudig en boeiend verhaald, de omstandigheden waarin deze priester en
wetenschapsmens er toe gebracht werd de oorspronkelijke synthese te zoeken tussen
geloof en wetenschappen, waaraan zijn naam voor goed verbonden is. Voor Teilhard
waren deze omstandigheden dikwijls hard, maar wellicht onmisbaar: de mobilisatie
van de eerste oorlog, die aan deze op wetenschap gerichte geest mensenkennis leerde;
de quasi-ballingschap in China, die hem de gelegenheid gaf een werk van
eerste-rangsgehalte te presenteren op wetenschappelijk gebied; de gedwongen rust
van de tweede oorlog in China en de moeilijkheden van de daarop volgende jaren
waar hij de tijd heeft om na te denken over zijn visie, te werken aan de uitgave van
zijn wetenschappelijke en filosofische inzichten, en voor veel mensen een kostbare
raadsman te zijn. Tussen de ontelbare geschriften die reeds over Teilhard bestaan,
is dit één van de goede: het geeft een trouw levensbeeld van de man en is een
geschikte initiatie in zijn gedachte.
M. De Tollenaere

Ribadeau-Dumas, François, Grandeur et misère des jésuites. - Productions
de Paris, Paris, 1963, 361 pp., 80 ill., geb N.F. 39.50.
De auteur van Histoire de la Magie, die een werk voorbereidt over Les Illuminés,
biedt ons in dit boek over de Jezuïeten, te oordelen naar het prospectus, ‘une
passionante et dramatique épopée, un document bouleversant, complet et impartial’.
Wij verontschuldigen ons voor de vele Franse aanhalingen in deze bespreking. Het
Woord Vooraf begint aldus: ‘L'Histoire des Jésuites est une suite de coups de théâtre’.
In heel wat boeken over de Jezuïeten zijn Wahrheit en Dichtung vermengd, in dit
boek haalt de Dichtung het mijlen op de Wahrheit. Herhaaldelijk heeft de auteur het
over de Geestelijke Oefeningen van Sint-Ignatius: ‘Par beaucoup de traits, Ignace
rejoint les ascètes de la Kabale’ (p. 63); een bewijs is b.v. de geheimzinnige letter
‘g’, die Ignatius gebruikt bij het uitleggen van het bijzonder gewetensonderzoek:
‘Elle est l'expression même de la Connaissance et de la Gnose, de la Géométrie
céleste, le Gamma grec triangulaire...’ (p. 70). Een jezuïet moet altijd ter beschikking
staan van de Overste, dus ‘Pas de prières, pas de bréviaire’ (p. 98). De Jezuïeten zijn
de enige schuldigen voor de veroordeling van Galilei; op 16 juni 1633, zo lezen wij,
werd Galilei veroordeeld tot levenslange gevangenis, en hij moest in het publiek aan
de voeten van de jezuïet-kardinaal Bellarmino zijn beroemde ontdekkingen afzweren...
‘Une page noire dans l'Histoire des Jésuites’ (p. 302). De waarheid is evenwel dat
Bellarmino wel betrokken was bij een eerste onderzoek van Galilei's stellingen in
1616, maar dat hij bij de veroordeling van de geleerde reeds twaalf jaar gestorven
was. Een dankbaar onderwerp is natuurlijk de invloed aan te tonen van de Jezuïeten
op de vrijmetselarij; in 1782 en 1786 was deze invloed bijzonder voelbaar, zegt de
auteur, die alleen vergeet dat de jezuïetenorde in 1773 was opgeheven. En de magie?
‘L'opinion des magistres contemporains est toujours formelle: les Jésuites n'ignorent
rien de l'Occultisme’ (p. 311). Over de biecht lezen wij deze enormiteiten: ‘Confession
fréquente. Puis, la confession générale qui a lieu tous les six mois. Souvent par écrit,
et on conserve la confession signée dans les archives. En cas de faute grave et
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d'expulsion, cela servira à toutes fins utiles’ (p. 306). Het boek kunnen wij het best
typeren met een woord van P. de Lubac, dat de auteur zelf citeert: ‘plus épaisse est
l'ignorance, plus elle se croit éclairée’ (p. 344).
M. Dierickx

Delaney, Shelagh, Sweetley sings the donkey. - Methuen, London, 1964,
140 pp., 16 sh.
Vijf jaar geleden verwierf de toen twintigjarige ‘Lancashire lass’ grote bekendheid
met haar eerste toneelstuk ‘A Taste for Honey’. Haar tweede stuk ‘The Lion in Love’
maakt heel wat minder furore, en het is niet waarschijnlijk dat haar vrij mager
bundeltje, meest autobiographisch gekleurde korte verhalen, veel deining zullen
veroorzaken. Het bespeelde register blijkt wel heel erg beperkt, en Lancashire-scherts
en -schandaaltjes met een beetje Lancashire-dialect doen het altijd wel. Dit neemt
niet weg dat het boekje prettige lichte lectuur is.
W. Peters

Ferguson, J., Foundations of the Modern World. - Cambridge University
Press, 1963, 184 pp., rijk geïll., geb. s. 25.
John Ferguson, Professor of Classics aan het University College te Ibadan (Nigeria),
heeft het op zich genomen een brede schets te geven van hetgeen hij de fun-
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damenten van de moderne wereld noemt. Hij moet daarbij wel op de eerste plaats
zijn eigen leerlingen voor ogen hebben gehad voor wie namen als Jeruzalem, Rome,
Athene, Byzantium een niet zo vertrouwde klank hebben. Hij doet niets anders dan
het klassieke schema van het ontstaan van een Westerse beschaving met een fijne
zin voor synthese en een gelukkige hantering van trefzekere formuleringen illustreren.
Eerst de prehistorie, dan de joodse, griekse, romeinse beschaving, de opkomst van
het christendom; verder de byzantijnse beschaving, de islam, tenslotte de
middeleeuwen in het westen en de renaissance. Het boek besluit met een kort essay
over het doorwerken van het verleden in de hedendaagse cultuur. Het is voortreffelijk
geillustreerd. Er bestaat ook een schooluitgave van die minder duur is.
G. Bekaert

Pocket
Aula-Boeken
BECK, William S., Moderne Biologie, ontwikkeling en vooruitzicht. Vert. J.F.
Kliphuis. - Niet alleen de historische ontwikkeling van de moderne natuurwetenschap
met als middelpunt de biologie, heeft W.S. Beek in deze zeer goed leesbare Aula
pocket beschreven, maar tevens de grootheid en kleinheid ven vele natuuronderzoekers
in het verleden. Raak schildert hij ook de beoefening in deze 20ste eeuw. ‘Vanuit
het gezichtspunt van de werkende geleerde’, heeft hij op een wetenschappelijk
verantwoordde wijze en tintelend van humor, eerlijk het wezen van de exacte
wetenschap benaderd. De moderne analytische wijsbegeerte en de inspirerende
ontmoetingen van de biologie met de fysica en chemie, hebben ertoe bijgedragen,
dat de biologie zich niet ‘langer beperkt tot het leven, paren en sterven van de
Braziliaanse boktor, maar één is geworden met het geheel van de menselijke kennis’.
Op een voor een leek begrijpelijke wijze weet de auteur de lezer binnen te leiden in
de moderne biologie. Een groot aantal omstreden problemen - ‘in de eerste plaats
omdat deze het aardigst zijn’ - zijn aangeroerd, in het bijzonder: het ontstaan van het
leven en de evolutie. Er is echter één bezwaar: precies twee derde deel van het boek
handelt over de ‘ontwikkeling’ van de moderne biologie. Daarom is het te begrijpen,
dat slechts een zeer beknopte beschrijving van de huidige stand van zaken gegeven
kan worden. Het is dan ook geen handboek in pocketvorm. Omdat echter ‘geleerden
net als andere mensen zijn opgevoed en net als iedereen een kind van zijn tijd is, een
mens dus met bepaalde vooroordelen’, is het niet te verwonderen, dat deze jonge
onderzoeker voornamelijk de triomfen van de moleculaire biologie beschrijft. Hoewel
het boek in opzet geschreven is voor niet-biologen, is het ook voor alle beoefenaars
van de natuurwetenschap ten zeerste aan te bevelen.
A. Thiadens
GROSSOUW, Prof. Dr. W.K., Bijbelse vroomheid. - Tot de vele boeken waarvan
men blij is, dat ze in een goedkope uitgave bereikbaar worden voor een groter publiek,
behoren zeker deze beschouwingen over de spiritualiteit van het Nieuwe Testament.
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De zeer sterk tijdgebonden inleiding van de eerste uitgave is weggelaten. Van de
andere kant zijn bepaalde passages of hoofdstukken herschreven om aan de nieuwe
inzichten van de exegese meer ruimte te geven en om een meer algemeen begrijpelijke
en objectieve wijze van uitdrukken te bereiken. Een belangrijk populariserend boek.
R.S.
NEILL, Stephen, e.a. Het Christendom in de 20ste eeuw. - Dit verzamelwerk had
bij zijn verschijnen in 1962 de bedoeling om de geweldige belangstelling die allerwege
gegroeid was ten aanzien van het leven en streven der kerken, een noodzakelijke
grondslag van de meest elementaire kennis te geven. Dit mede ter voorbereiding op
de 3e vergadering van de Wereldraad van Kerken te New Delhi in 1961. Het is echter
tot 1964 toe bijgewerkt. Het resultaat is een waardevol overzicht van de laatste zestig,
zeventig jaar, waaraan mensen als Istavridis, H.H. Wolf en Aubert hebben
meegewerkt. Uiteraard beperkt men zich, zowel vanwege de populariserende strekking
als vanwege de opzet van het boek, tot de allergrootste lijnen. Dat dit werk een vrij
sterke anglicaanse signatuur heeft gekregen, zoals Neill zelf aangeeft, blijkt uit de
aangeduide problemen en stromingen als uit de geciteerde literatuur. Men mag
natuurlijk niet verwachten, dat hier reeds een reflectie wordt gegeven op het Concilie,
dat nog zo volop in evolutie blijkt te zijn. Wel verbaast het enigszins, dat Horton
zich in ‘De ontwikkeling van het theologisch denken’ hoofdzakelijk beperkt tot Barth,
Tillich en Bultmann en de
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recente katholieke theologen niet blijkt te kennen. In het algemeen krijgt men de
indruk, dat vele auteurs met het katholicisme als partner nog niet goed weg weten.
De strekking van Verkuyls bijdrage over Indonesië is me niet erg duidelijk: ze is te
kort en te schematisch van opzet om iemand die niet reeds op de hoogte is, enig
inzicht bij te brengen. Wanneer men dit boek neemt voor wat het is - informatie in
de meest brede zin - zal de niet-vakman er veel nuttigs in aantreffen. Het leest prettig.
Of, zoals Neill stelt, ‘zelfs de doorknede kerkhistoricus heel wat uit dit boek kan
leren’, waag ik te betwijfelen. Het lijkt me niet juist, popularisatie en wetenschap te
vlot met elkaar te verwarren.
G.J. Adriaansen
STEINBUCH, Dr. Ir. Karl, Menselijk en machinaal denken. - 256 pp., f 3,50.
Een degelijk werk over de grondbeginselen van de reken- en regelapparatuur. Het
boek geeft veel informatie, terwijl het geen technische of wiskundige voorkennis
veronderstelt. De wijsgerige visie van de schrijver lijkt nogal aanvechtbaar.
P. v. Breemen

Marka-serie
DALE, E. en L.F. Urwick, De staf In de organisatie. - De beide auteurs van dit
werkje hebben op het terrein van de wetenschappelijke bedrijfsorganisatie hun sporen
verdiend. In onderlinge coöperatie houden zij zich in dit boek bezig met de plaats
van de staf in het organisatiepatroon. In veel bedrijven vormt de verhouding tussen
lijn- en staffunctionarissen een bron van wrijving, misverstand en menselijke
verkilling. Scherpe analyses steunend op een rijke ervaring, met name militaire
ervaring, werpen een verrassend helder licht op de problemen die zich aftekenen
rondom de positie van de staffunctionaris. Bij analyses alleen blijft het niet. De
auteurs wijzen ook een aantal mogelijkheden tot verbetering aan, waarbij vooral de
gedachte om een algemene staffunctionaris te benoemen de aandacht trekt. Voor
leidinggevende lijn- en staffunctionarissen bevat de studie van Dale en Urwick menige
vruchtbare suggestie.
Reynaerts
BROWN, J.A.C., Bedrijfspsychologie. - Deze publicatie cirkelt voornamelijk rondom
de emotionele aspecten van de sociale relaties in industriële ondernemingen. De
auteur gaat fundamenteel te werk. Hij geeft geen pasklare oplossingen voor situaties
waarin mensen in enigerlei gezagsverhouding tegenover elkaar geplaatst in menselijk
opzicht tekort schieten. Brown beoogt de menselijke natuur en de daarmede meest
overeenstemmende sociale orde in het bedrijfsleven naar hun wezenlijke kenmerken
aan te duiden. Hij steunt daarbij op een grote hoeveelheid literatuur en hanteert
vaardig de uitkomsten van een uitgebreid aantal onderzoekingen. Jammer genoeg
heeft de uitgever de bibliografie zeer besnoeid en zijn geen jaren genoemd, waarin
de aangehaalde boeken zijn verschenen. Het boek van Brown achten wij in hoge
mate stimulerend voor de praktijk van de menselijke relaties in de bedrijfssfeer. Op
de gedachten van Brown die min of meer grondwetten formuleert, kunnen leiders
van hoog en laag niveau vruchtbaar doordenken en bij de vormgeving van de gewenste
menselijkheid in het produktieproces vinden zij in dit boek een brede scala van
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argumenten om eenzijdig economisch denkende tegenstanders van deze nieuwe
vormen van hun ongelijk te overtuigen.
Reynaerts
MAYNE, Richard, De gemeenschappelijke markt. - De enige Engelse ambtenaar
onder de Brusselse Eurocraten schreef dit boek dat voorzien is van een voorwoord
door dr. S.L. Mansholt. Het bevat in hoofdzaak een met vaste hand geschreven
historische schets van de totstandkoming van de Euromarkt. Het heden en de toekomst
van de E.E.G. waarover de ondertitel van de uitgave spreekt, komen slechts bij wijze
van toegift, dus zeer beperkt aan de orde. Men moet dit boek niet ter hand nemen
om op de hoogte te raken van de vele verordeningen, welke in steeds sterker mate
richtingbepalend zijn voor het verloop van de aangesloten nationale economieën. De
auteur heeft zijn kracht gezocht en gevonden in een samenhangende schildering van
de grote gedachten en feiten, die de Euromarkt hebben doen ontstaan. De E.E.G. is
een boeiende eigentijdse gestalte. Mayne heeft de essentiële karakteristieken van
deze gestalte door een duidelijk meesterschap over de materie en een lenig taalgebruik
op een adequate wijze verwoord.
Reynaerts
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[1964, nummer 10]
Spanje en Europa
I. Vóór 1939
J.M. Lechner
‘HET mysterie van Spanje’ noemde de grote Nederlandse hispanist dr. Johan Brouwer
de tweede druk1) van zijn in 1939 verschenen studie Spaanse aspecten en
perspectieven. Enkele jaren later verscheen in Engeland van de hand van de Engelse
historicus en hispanist Gerald Brenan The Spanish Labyrinth2). Een belangrijk Spaans
historicus in ballingschap, Claudio Sánchez Albornoz, gaf in 1956 een repliek op
een historische studie over Spanje van een andere banneling, Américo Castro3), met
zijn boek España, un enigma histórico4).
Deze titels suggereren dat Spanje, zowel voor beschouwers van buiten als voor
de Spanjaarden zelf, een gegeven is dat minder makkelijk duidbaar en oplosbaar is
dan het lijkt; een land, met een cultuur vol van op 't eerste gezicht onoverbrugbare
tegenstellingen, een cultuur die misschien een mensenleven van toegewijde studie
vraagt alvorens zij de grote lijnen van haar patroon prijsgeeft; een land met een vaak
labyrinthische politieke en sociale geschiedenis. Dit is misschien één van de oorzaken
waarom het beeld van Spanje en van de Spaanse mens in Europa sterk gesimplificeerd
is, misschien overgesimplificeerd, met het gevolg dat tenslotte een karikatuur is
ontstaan waarvan Europa en vooral Spanje zelf dikwijls de bittere resultaten hebben
ondervonden. De Spanjaard zou trots zijn, vol hartstochten, een mens met weinig of
geen interesse voor lichamelijke arbeid en iemand die alles uitstelt tot ‘mañana’, die
vrolijk is en vooral houdt van feesten, incapabel is om iets te organiseren en die dus
alles desorganiseert, en die achterlijk is vergeleken bij andere Europeanen. Een eeuw
geleden maakte Marx de opmerking dat men in zijn tijd de geschiedenis van Spanje
nauwelijks kende. ‘Na Turkije’, schreef hij, ‘is er misschien geen land dat in Europa
zo weinig bekend is en zo verkeerd beoordeeld wordt als Spanje’5). Ondanks een veel
betere en uitgebreidere be-

1) Meulenhoff, Amsterdam, 1964.
2) Cambridge 1943, 1950. Ned. vert. van Hélène J. Meijer: Het Spaanse labyrinth. Een overzicht
van de sociale en politieke achtergrond van de Burgeroorlog, van Oorschot, Amsterdam,
1947.
3) La realidad histórica de España (omwerking van zijn boek España en su historia. - Cristianos,
moros, judíos), Porrúa, México, 1954.
4) Buenos Aires, 1956.
5) Geciteerd bij Brenan, p. 7.

Streven. Jaargang 17

930
richtgeving dan in Marx' tijd het geval was, ondanks de sinds 1945 voortdurend
toegenomen mogelijkheid tot nauw wederzijds contact, krijgt men vaak de indruk
dat er in wezen weinig veranderd is. Zo zei Julián Marías, de grote leerling van Ortega
en zelf cultuurfilosoof, in 1961: ‘Sauf rares exceptions, ou dans quelques milieux
bien informés, on peut estimer qu'en général l'intelligentsia espagnole est aujourd'hui
inconnue, ou objet de confusion de la part du public. Elle en souffre et s'en trouve
menacée. Cette situation est également regrettable pour l'avenir culturel de l'Occident,
car je crois que la contribution espagnole à la pensée contemporaine est un facteur
essentiel qu'il convient de ne point négliger’6). In Nederland zijn voor deze
onbekendheid met Spanje misschien enkele factoren aan te wijzen: de taal is bij de
grote laag van de Nederlandse bevolking niet of zeer slecht bekend (logische
consequentie van het feit dat slechts op een gering aantal middelbare scholen de taal
facultatief in de laatste twee klassen gegeven wordt); men gaat naar Spanje voor
vakantie en heeft zijn contacten via elementaire gesprekken in 'n soort ‘basic’ Frans
of Engels (de doorsnee Spanjaard kent haast geen vreemde talen), waarbij de
Spanjaard die op de een of andere wijze met het tourisme te maken heeft, meestal
de tijd niet heeft - of zich die niet gunt - om de grote stroom - die zon, stieren, muziek
en dans wil hebben - iets anders te geven dan de touristieke slagzinnen die zijn
zakelijke oogmerken het beste dienen; voor degene die zich vanwege zijn vak met
de Spaanse cultuur bezighoudt, is deze vaak al zo gecompliceerd, dat het begrijpelijk
is dat de niet vakman haast noodzakelijkerwijs met een schema blijft zitten. Vaak
wordt hier voor ‘typisch Spaans’ aangezien wat het niet is: men denke aan de
zigeunerzang en -dansen uit Andalusië, die steeds weer volle zalen trekken. Zij dragen
ertoe bij een beeld te fixeren dat bepaald niet representatief is voor het geheel van
Spanje. Hoezeer heeft ook niet Bizets Carmen (1875) in Europa een bepaald type
Spanje en Spanjaard voor het voetlicht gebracht!
Overigens is het niet alleen het buitenland dat zit met ‘het probleem Spanje’.
Américo Castro heeft aangetoond7) hoe er in de Spaanse cultuur vanaf de XVe eeuw
tot heden een draad loopt die denkers over dit probleem met elkaar verbindt (hoewel
Castro het voornamelijk heeft over Spanje, is dit ook uit te breiden tot de Spaanstalige
gebieden in Zuid- en Midden Amerika). Sterker dan elders schijnt de mens van Spanje
zich bewust te zijn van de problematiek van zijn eigen cultuur,

6) In: Preuves, mai 1961, no. 123, p. 13 (dit nummer is voor een groot deel gewijd aan Spanje).
7) Op. cit., passim.
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van zijn eigen ‘angustiado vivir’. Bijna alle grote Spaanse schrijvers hebben zich
beziggehouden met dit gegeven en zij zijn vaak zelf een exponent van dit ‘tragische
levensgevoel’. Velen van hen hebben, zonder oplossingen te willen bieden, een beeld
gegeven van de Spaanse maatschappij waarin zij leefden en waarvan zij de feilen
maar al te goed zagen: men denke aan Cervantes' werken aan het begin van de XVIIe
eeuw en aan die van Galdós in de tweede helft van de XIXe eeuw8). Anderen hebben
bewust willen veranderen na de zwakke plekken aangetoond te hebben, hebben
nieuwe mogelijkheden gesuggereerd. Zo bijvoorbeeld Feijóo (1676-1764),
Benedictijn, hoogleraar aan de Universiteit van Oviedo, die zich rekenschap gaf van
de onaanvaardbare stand van de wetenschap, die in zijn geschriften streed tegen
bijgeloof, benauwend en verstikkend traditionalisme, en pleitte voor vernieuwing,
voor geestelijke verheffing van het volk. Een ander was Mariano José de Larra
(1809-1837), die in zijn journalistieke arbeid niet naliet te wijzen op de typische
gebreken van het Spaanse karakter en op de daaruit voortvloeiende tekortkomingen
en fouten van het Spanje van zijn tijd.
Na de september-revolutie van 1868 - als gevolg waarvan Isabella II het land moest
verlaten - kwamen de grote hervormers aan het woord, de mannen die de grondslag
gelegd hebben voor een waarlijk modern Spanje; mannen, die zonder uitzondering
een imposante morele statuur hadden en die generaties Spanjaarden hebben gevormd
tot geestelijk volwassen mannen, die zich bewust waren van Spanjes essentiële
problemen en die geen andere wens hadden dan het land met inzet van hun beste
krachten te dienen. Costa, Azcárate, Salmerón: het zijn namen die mijlpalen betekenen
in de Spaanse geschiedenis. Maar de beroemdste van hen allen was ongetwijfeld don
Francisco Giner de los Ríos (1840-1915), jurist, pedagoog en onderwijshervormer.
In 1876 sticht hij de beroemd geworden ‘Institución Libre de Enseñanza’9) oorspronkelijk begonnen als een kleine, particuliere universiteit, maar al spoedig
aangevuld met een middelbare vooropleiding - waar hij zich weet te omringen met
gelijkgerichte geesten die

8) Een uitstekende indruk krijgt men uit Brenan's The literature of the Spanish people,
Harmondsworth, 1963.
9) De ‘Institución Libre’ ontstond eigenlijk uit protest tegen het besluit van Minister Orovio
(26 febr. 1875), waarbij alle docenten in Staatsscholen gedwongen werden bepaalde
leerboeken te gebruiken; waarbij hoogleraren gedwongen werden een resumé van hun colleges
voor te leggen aan de Rector Magnificus, die erover moest waken dat er niets in stond dat
‘afweek van de katholieke dogma's, een gezonde moraal en monarchistische principes,
kortom, niets dat zou kunnen leiden tot het ontstaan van fatale sociale misstappen of fouten’.
Cf. J.B. Trend, The origins of modern Spain, Cambridge, 1934; p. 64 en passim.
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evenzeer als hij een hervorming van het onderwijs noodzakelijk achten. De ‘Institución
Libre’ zal de stoot geven tot de oprichting, in 1907, van de ‘Junta para Ampliación
de Estudios’ (doel: het uitzenden van studenten naar het buitenland, na gebleken
geschiktheid, voor het doen van onderzoek op basis van ruime studiebeurzen), die
op haar beurt weer creëerde de ‘Residencia de Estudiantes’, waar negen van de tien
grote hedendaagse kunstenaars en intellectuelen kortere of langere tijd geweest zijn
en, blijkens hun uitlatingen, nog steeds een onvergetelijke herinnering aan bewaren.
Een correspondent van de Times uit die tijd is getroffen door het aantal excursies dat
de leerlingen van de ‘Institución Libre’ maken naar musea, fabrieken, mijncentra,
etc.: naar zijn mening bestaat nog nergens in Europa zo'n intensief en uitgebreid
excursie-programma als normaal onderdeel van de studie. Het systeem van verplichte
leerboeken wordt afgeschaft; het enige werk dat thuis gedaan wordt - en waaraan
door de docenten de grootste aandacht wordt besteed - is de uitwerking van de tijdens
de lessen en colleges gemaakte notities. Kunstgeschiedenis werd gegeven in de musea
zelf. Er werd, naar Engels voorbeeld, een speciaal accent gelegd op de vormende rol
van sport en spel binnen het onderwijsprogramma. Tegelijkertijd werd getracht de
hygiëne de plaats te geven die haar in die tijd toekwam. De bezielende geest achter
dit hele programma was Don Francisco Giner de los Ríos, die op generaties
Spanjaarden een onuitwisbare indruk heeft achtergelaten. Tolerant ten opzichte van
iedere andere religieuze overtuiging, maar zelf niet praktizerend katholiek, is hij door
degenen die niets moesten hebben van hervormingen, uitgemaakt voor anti-religieus10).
Wil men spreken over het huidige Spanje, dan moet men noodzakelijkerwijs terug
naar de tijd van de Tweede Republiek (1931-1936), die op haar beurt, in ieder geval
in haar oprichters en gedurende het tijdvak 1931-1934, veel dankt aan de geest van
de ‘Institución Libre’. Men moet zich tevens rekenschap geven van het feit dat de
Spaanse geschiedenis in essentie de geschiedenis is van een volk dat meestentijds
geregeerd werd zonder enige zeggenschap te hebben in de beslissingen die erover
genomen werden, van de strijd tussen reactionaire elementen - die het altijd bijna
wonnen - en vooruitstrevende elementen - die zelden aan bod gekomen zijn. Sinds
Pilips II (hij stierf in 1598) is er één koning geweest die in de Spaanse geschiedenis
een rol gespeeld heeft: Carlos III (1759-1788). Onder zijn leiding en met behulp van
enkele grote ministers - de graven van Aranda en Florida-

10) Cf. Trend, op. cit., pp. 76, 109, 131-132.
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blanca - werd een begin gemaakt met de herbebossing van Spanje, werden in de
Sierra Morena een aantal dorpen gebouwd in een poging om nieuwe gronden in
cultuur te brengen; Floridablanca zorgde voor nieuwe afzetmarkten en de mogelijkheid
om in nieuwe havens in het hele Middellandsezeegebied aan te leggen (handel tot
aan de Zwarte Zee); er kwam een sociale wetgeving (o.a. op de vrouwenarbeid); de
Asturiaanse advocaat Campomanes publiceerde onder zijn regering zijn plannen
voor een betere scholing, en bijgevolg een verhoging van het levenspeil, van de
arbeiders; de z.g. ‘Sociedades Económicas de Amigos del País’ werden gevormd,
die, gerecruteerd uit de leidinggevende lagen van de bevolking, opleidingscentra
voor landbouw en industrie stichtten. Ook deze hervormer wordt een in Spanje bijna
klassiek verwijt gemaakt: hij zou anti-religieus geweest zijn11), dit op grond van zijn
besluit tot uitdrijving van de Jezuïeten (1767), waarbij meestal vergeten wordt dat
het gros van de Spaanse clerus dit met instemming zag of onverschillig opnam, en
evenzeer dat Paus Clemens XIV onder druk van de koningen van Spanje en Frankrijk
17 augustus 1773 zijn bul uitgaf waarmee de orde formeel werd opgeheven12). Trend
(op. cit.) besluit zijn hfdst. over Isabella II met de volgende regels: ‘Since the time
of Charles III, the heads on which the Spanish crown has rested have had little capacity
for governing and still less for understanding the obligations of a constitutional
monarch. The value of truth, the rights of the individual conscience, the iniquity of
persecution - such thoughts and feelings as these have either lain beyond their
understanding, or have been carefully kept from their knowledge. Moreover, the
fault was not entirely with the royal tutors or royal governesses; those who had charge
of Isabella were many of them excellent, but how could they be expected to do
anything with a girl whose mother and aunts were like the mother and aunts of Isabella
II? The failure was not so much the fault of the crowned heads as their misfortune;
the surroundings and traditions of the Spanish throne, to say nothing of the medical
history of Isabella II - the offspring of Ferdinand VII and one of his nieces seem to
have made any thorough or intellectual grasp of the problem of government
impossible. The quality which strikes Spanish observers in members of the House
of Bourbon is their incurable, criminal lack of seriousness’.

11) ‘Ten onrechte hebben Roomsche geschiedschrijvers de politiek van Karel III als anti-religieus
voorgesteld. Karel III was vroom katholiek, maar anti-clericaal [Een in Spanje zeer frequent
verschijnsel. - Schr.], met een typisch achttiende-eeuwsche, Fransche opvatting van de
menschelijke en maatschappelijke waardigheid’. Brouwer, op. cit., p. 104.
12) Cf. Rafael Altamira, Manual de Historia de España, Buenos Aires, 1946, pp. 450-452.
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Na 1868 kwam er een Voorlopige Regering tot Amadeo van Savoye in 1870 de troon
besteeg. Trend zegt hiervan: ‘It was a wretched business. Coldshouldered by the
“black” clerical aristocracy, as being an enemy of the Pope, and coming from the
“so-called kingdom of Italy”; deprived of his staunchest supporter, Prim, who was
murdered a day or two before he landed; at the mercy of all the traditional obstacles
and intrigues, with the peculiar horrors of a Carlist war [De derde. - Schr.] raging in
the north-east, and Cuba in a perpetual state of unrest or rebellion, no foreign prince
could have succeeded, however upright, honest, public-spirited of strictly
constitutional.
Moreover Amadeo was an Italian; and for that same reason alone fell a victim to
the ridicule with which, for some unknown reason, most Spaniards regard Italians;
etc.’13).
De Eerste Republiek heeft een kort bestaan gehad: van 11 februari 1873 tot 3
januari 1874. Het republikanisme in Spanje dankt zijn ontstaan eigenlijk aan de
ideeën van de Franse revolutie, die vooral door de inval van de Napoleontische
troepen doordrongen. Deze Republiek ging te gronde, niet zozeer doordat de
republikeinse regeringsvorm voor Spanje niet zou deugen, maar omdat zij voortkwam
uit Cortes die zich republikeins noemden, maar in feite monarchistisch waren14). Men
zat bovendien met de erfenis van Isabella II: een wispelturige, niet bijster ontwikkelde
vrouw, die overigens wel een grote persoonlijke charme had (en niet weinig liaisons!),
maar zich in Staatszaken bij voorkeur liet voorlichten door haar biechtvader, Padre
Claret, en Sor Patrocinio - de ‘bloedende non’, vanwege de stigmata aan handen en
voeten - waarvan de aanspraken op wonderdadige krachten door een dignitaris van
de Kerk eens gekarakteriseerd werden als ‘een farce die een katholieke natie
onwaardig is’15). ‘The Republic of 1873 (as was suggested in a previous chapter) was
represented in office by a group of persons of the most austere and respectable
character which humanity is capable of producing. They came forward to serve their
country with no thought of personal advantage; but their talent was speculative rather
than administrative, and they lacked the necessary hold on the immediate realities
of Spain. Even the critical spirit and moral fervour of Nicolás Salmerón, the most
illustrious of the rulers of 1873, were more appropiate to the understanding and
commentary of the “Republic” of Plato than to piloting safely into port the humble
republic of Spain’16).

13)
14)
15)
16)

Cf. Trend, op. cit., p. 23.
Ibid., p. 25.
Ibid., pp. 7-8.
Ibid., p. 136.
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Op 24 december 1874 spreekt Generaal Martínez Campos zich uit (‘pronunciamiento’)
voor Alfonso XII, wiens regering (1875-1885) ook wel gevangen wordt onder de
naam ‘Restauratie’. Vanaf dat moment zal de Spaanse politiek in essentie beheerst
worden door twee grote groepen: de ‘conservadores’ en de ‘liberales’, welke laatste
groep weer te splitsen is in monarchisten en republiekeinen17). Noch hij, noch María
Cristina - die vanaf zijn dood tot 1902 het regentschap waarneemt - noch Alfonso
XIII zijn erin geslaagd de grote vraagstukken van Spanje bevredigend te regelen of
op te lossen: de plaats van het leger in de Spaanse maatschappij en het agrarische
probleem - samenhangend met het grootgrondbezit18) en de onbekendheid met moderne
landbouwmethoden bij het landbouwproletariaat. De grote bodemrijkdom begonnen
vanaf 1873 (Río Tinto) in buitenlandse handen te geraken (vnl. Engelse, Franse en
Belgische), door een slechte of onverschillige exploitatie van de zijde der Spaanse
maatschappijen, en ditzelfde lot trof de tussen 1910 en 1920 opkomende zware
industrie19). Verder waren reeds in de XIXe eeuw de problemen rond het regionalisme
ontstaan: Baskisch nationalisme en Catalaans regionalisme, problemen die tot en
met de Burgeroorlog hun invloed blijven uitoefenen. Tenslotte was er het verlies van
de laatste koloniën (Cuba, Puerto Rico, de Filippijnen) in 1898, hetgeen een grote
repercussie had in het moederland (zozeer, dat er o.a. in de litteratuur een generatie
‘van '98’ te signaleren is) en het enorme echec van de slag bij Annual (23 juni 1921),
waarbij door een veel kleiner leger van Abd el Krim een groot Spaans leger in de
pan gehakt werd20).
In feite loopt de regering van Alfonso XIII af, wanneer op 13 september 1923 de
nieuwe militaire commandant van Catalonië, Generaal Miguel Primo de Rivera, zich
in een (o.a. door Unamuno fel gehekeld) manifest tot de natie richt en zich uitroept
tot dictator (vanaf die tijd gebruikt Unamuno voor de koning de bijnaam ‘el ganso
real’: de koninklijke gans). Primo de Rivera pacificeert Marokko (het kost hem

17) Cf. Altamira, op. cit., p. 485.
18) In het begin van de XXe eeuw bezitten 10.000 families 50 procent van het bij het kadaster
geregistreerde grondbezit. Cf. Pierre Vilar, Histoire de l'Espagne, P.U.F., Paris, 1963 (serie
Que sais-je?, no. 275), p. 65.
19) Ibid., pp. 66-67.
20) De balans was: 10.000 doden, 4.000 gevangenen; de opperbevelhebber, generaal Silvestre,
pleegde zelfmoord. Enkele weken later wordt het fort Monte Arruit tot overgave gedwongen:
7.000 manschappen werden afgeslacht, alle officieren gegijzeld. Dit alles, omdat Alfonso
XIII verlangde naar een eclatant succes in Marokko. Silvestre had moeten oprukken, dwars
door het Riff, van Melilla naar Alhucemas (bijna 40 mijl); het geplande tijdstip van aankomst
zou moeten samenvallen met de rede van de koning ter gelegenheid van de bijzetting van
het stoffelijk overschot van de Cid in de kathedraal van Burgos.

Streven. Jaargang 17

936
16.000 doden), nodigt de secretaris van het Socialistische Vakverbond, Largo
Caballero, uit aan de regering deel te nemen, stelt een censuur in (die relatief mild
blijkt) en laat (oh, dictatoren!) grote wegen aanleggen, staatshotels bouwen en de
tentoonstellingen van Sevilla en Barcelona (1929) organiseren. Maar de openbare
schuld van dit laatste jaar bedroeg rond 18 miljard pesetas.... Het enige probleem dat
hij werkelijk oploste was het Marokkaanse. Januari 1930 valt hij.
Alfonso XIII tracht onmiddellijk weer absoluut te gaan regeren: twee kapiteins Galán en Garciá Hernández - die in het noordelijke Jaca in opstand waren gekomen
en er een republiek hadden uitgeroepen, werden terechtgesteld, hetgeen een felle
reactie van de publieke opinie ten gevolge had. Alfonso had bijna alle politici van
zich vervreemd, zelfs de meest conservatieve.
De Gemeenteraadsverkiezingen van april 1931 gaven als resultaat in 46 van de
50 provinciale hoofdsteden een overwinning van de republikeinse partijen te zien.
Op 14 april wordt de Tweede Republiek - tegenwoordig gewoon aangeduid met ‘de
Republiek’ - uitgeroepen. De koning gaat in ballingschap. Twee maanden later werden
verkiezingen gehouden voor de Cortes, die zowel in de plattelandsdistricten als in
de steden een overweldigende meerderheid voor de Republikeinen en hun
socialistische bondgenoten opleverden21).
Schrijven over de Tweede Republiek is een hachelijke onderneming. Ten eerste,
omdat de materie zelf zo uitgebreid en wat de laatste jaren van de regering betreft
zo ‘labyrintisch’ is (Brenan!). Maar evenzeer, omdat vanaf 1939 door de overwinnaars
geen middel ongebruikt is gelaten om de Republiek af te schilderen in de somberste
en meest diabolische kleuren. Desondanks schreef Trend in 1933: ‘When those words
(nl. die van Azorín, welke hij juist geciteerd heeft - Schr.) were written (in March,
1931) it had yet to be proved whether or not a republic was practicable in Spain. At
the present moment, the best brains in the country seem to agree that it is practicable,
and have been proving since April, 1931, that it will work quite as well, and generally
a great deal better than the old monarchy’22).

21) ‘De links republikeinse groepen kregen rond 150 afgevaardigden; de rechtse republikeinen
iets meer dan 100 (waarvan 90 voor de grootste partij onder hen, de radicalen); de socialisten
115. Aan de andere kant kregen de partijen die niet vóór het uitroepen van de republiek waren
geweest niet veel meer dan 50 afgevaardigden, waaronder slechts 19 overtuigde monarchisten.
Maar zelfs deze cijfers geven geen juist beeld van de omvang van de overweldigende débacle,
want de meerderheid waarmee de republikeinse partijen in de steden werd gekozen was
kolossaal’. Brenan, Het Spaanse labyrinth, p. 329.
22) Trend, op. cit., p. 25.
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De systematische propaganda vanuit het kamp der overwinnaars, heeft na de
Burgeroorlog buiten Spanje de mening doen post vatten dat de Tweede Republiek
er een was waar het communisme de boventoon voerde, zo al niet het hele politieke
leven beheerste. Dit thema, door de opstandelingen tijdens de Burgeroorlog ontdekt,
is daarna tot op de bodem en met een zeldzame volharding geëxploiteerd23). Dat dit
in een wereld, die sinds de laatste grote oorlog door de sterkste partijen in het
ideologische conflict als zwart of wit wordt afgeschilderd, een politiek met een fors
rendement is, behoeft nauwelijks betoog en het is door de feiten achteraf ruimschoots
bewezen. De meest gezaghebbende hispanisten leveren echter het bewijs van het
tegendeel. Zo wist Brouwer in zijn voortreffelijke (en in Nederland nog steeds
onovertroffen) cultuurgeschiedenis van Spanje reeds in 1939 te zeggen: ‘Dat niet de
strijd tegen het Marxisme, met name het communisme, een leidend beginsel vormde
[voor de opstandelingen. - Schr.], kan worden afgeleid uit het feit dat in de Cortes,
gekozen in februari 1936, op 473 afgevaardigden slechts 15 communisten waren,
tegenover 142 rechtse afgevaardigden en 65 leden van het Centrum. Zulke
verhoudingen kunnen geen aanleiding tot een gewapenden opstand zijn’ (p. 181).
Duidelijker nog spreekt Vilar zich uit, na een overzicht te hebben gegeven van de
activiteiten van de communisten in de Republiek: ‘Le communisme (“Moscou” moins
encore) ne joue donc pas de rôle directeur dans la République, sauf dans l'imagination
et la propagande adverses’24).
Schrijven over de Republiek betekent het echec registreren van de poging om Spanje
een nieuw, een definitief nieuw en modern aanschijn te geven. Dit echec is niet in
de laatste plaats te wijten aan het feit dat de Republiek getracht heeft (eerst met
parlementaire middelen en later met harde hand) de grote machten van de reactie leger, Kerk en grootgrondbezit - binnen het gareel van een modern staatsbestel te
brengen. Het leger, door een groot aantal officieren ontslag met pensioen aan te
bieden; 10.000 accepteerden. De Kerk, door vooral het lager onderwijs niet meer
uitsluitend in handen te laten van de religieuze orden, hetgeen, naast de praktische
problemen die het opwierp (een tekort aan onderwijskrachten en een gebrek aan
fondsen om de benodigde 27.000 nieuwe scholen te bouwen: het budget voorzag
slechts in de bouw van 7 à 8.000), een hopeloze onderneming beteken-

23) Cf. Herbert Rutledge Southworth, El mito de la cruzada de Franco, Ruedo Ibérico, Paris,
1963.
24) Vilar, op. cit., p. 95: Cf. Altamira, op. cit., 541.

Streven. Jaargang 17

938
de, daar zij door liberale en conservatieve katholieken werd tegengewerkt25). Het
grootgrondbezit, door verdeling van de gronden onder de landbouwbevolking.
Tijdens het z.g. ‘bienio negro’ (1934-1936) braken de onlusten uit in het Asturische
mijngebied (bezetting van Oviedo door 8.000 mijnwerkers) en in Catalonië, waar
Companys een Catalaanse Staat binnen de Republiek uitriep; beide feiten vonden
plaats in oktober 1934. De opstand in Asturië werd bijzonder hard onderdrukt: door
Guardia Civil, soldaten van het Legioen (Tercio) en Marokkaanse troepen (de z.g.
Regulares). Het was de eerste keer dat Mohammedanen - de erfvijand sinds 711 - in
de moderne tijd op het Schiereiland gebruikt werden om onlusten te bedwingen. De
man die het bevel had doen uitgaan om ze naar Spanje te laten komen was een
generaal wiens ster bij de nieuwe Minister van Oorlog rijzend was: Francisco Franco26).
Buiten de gevolgen van de economische crisis, het onbehagen van de
landbouwbevolking n.a.v. de hoge herstelbetalingen aan de grandes waarvan in 1932
grond onteigend was, de schandalen rond het kabinet Lerroux i.v.m. steekpenningen
die aangenomen waren van een Nederlandse avonturier die illegale speelhuizen wilde
beginnen (het z.g. Straperlo-schandaal), was het ook de scherpe onderdrukking van
het conflict in Asturië dat bij de verkiezingen van februari 1936 de balans deed
doorslaan naar links, ten gunste van het tussen juni en augustus gevormde ‘Frente
Popular’ (Volksfront)27). De situatie spitste zich iedere dag meer toe. De straat werd
het operatieterrein van door de rechtse oppositie ingezette ‘pistoleros’ (betaalde
moordenaars), die weldra de pistoleros van links tegenover zich vonden. Wanneer
12 juli de leider van de oppositie, Joaquín Calvo Sotelo, als slachtoffer valt van
enkele officieren van de politie, die beweren met zijn dood die van een republikeinse
kameraad gewroken te hebben, is alles rijp voor de opstand. Deze breekt 18 juli 1936
uit.28)
Brenan vat de ondergang van de Republiek als volgt samen: ‘De Spaanse Republiek
kan vergeleken worden met de Volkenbond. Ze was een poging om een regiem van
recht en gerechtigheid en betrekkelijk fatsoen te vestigen in een situatie, waar tot
nog toe alleen onrecht

25) Vilar, op. cit., pp. 88-89. Voor de geschiedenis van de invloed van de religieuze orden op
de scholen en de kwaliteit van het onderwijs zie men: Trend, op. cit. pp. 73-77, 125 ss., 135,
144-145, 162.
26) Over het gebeurde in Asturië vindt men een uitgebreid en gedocumenteerd relaas bij Brenan,
Het Spaanse labyrinth, p. 395-402.
27) Ibid., p. 366-367.
28) Voor de Spaanse Burgeroorlog raadplege men het standaardwerk van Hugh Thomas, The
Spanish Civil War, 720 pp., Eyre and Spottiswoode, 1961; bespreking in Times Literary
Supplement van 28 mei 1961.
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en geweld hadden geheerst. Maar, evenals de Volkenbond, was ze onvermijdelijk
gebaseerd op enige wederrechtelijke toe-eigeningen en gewelddaden. Ze bezat alle
fouten, alle onontkoombare leugens en schijnheiligheden van iedere nieuwe poging
om door één partij te laten vaststellen wat in de toekomst door alle partijen moet
worden gedaan. Ze was verplicht een prestige voor te wenden dat ze niet bezat, een
prestige dat alleen tijd en langdurige gewoonte konden geven en dat geen enkele
Spaanse regering sinds de 18e eeuw ooit bezeten heeft. En zo kan men beweren dat
niemand behalve haar oprichters ooit het geringste respect voor haar heeft getoond,
dat geen van de rechtse partijen ooit van plan is geweest haar te gehoorzamen en dat
de eden van trouw aan de Republiek door soldaten en politici werden afgelegd met
het geheime voorbehoud dat ze die eden zouden breken zodra dit hun beter uitkwam.
Wat de arbeiderspartijen betreft: hoewel een van hen de Republiek een tijdlang
steunde, was dit alleen maar omdat ze haar als een tijdelijke springplank voor haar
eigen weg naar de macht beschouwde’.
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De katholieke socialisten in Polen
Jan P. Schuyf
NEGENTIEN jaar na de tweede wereldoorlog hebben de politieke en religieuze
verhoudingen in Polen zich gestabiliseerd. Men kan natuurlijk betwijfelen of deze
verhoudingen reëel zijn. De ‘dictatuur van het proletariaat’ is tot nu toe nooit een
werkelijke garantie voor democratie gebleken. En al kan men beslist ook veel goeds
zeggen van de Poolse weg naar het communisme, het is evenzeer waar, dat er onder
het Poolse volk een verlangen naar meer vrijheid leeft. Het protest van de 34
intellectuelen tegen de culturele gebondenheid is daarvoor een sprekend bewijs. Maar
de verschillende groeperingen hebben nu toch een definitieve gestalte gekregen:
linkse en rechtse communisten, linkse en rechtse katholieken, en er tussen in een
kleine, maar militante en dus groeiende groep, die men het beste katholieke socialisten
kan noemen. Zij varen onder de vlag van de ‘Pax’-beweging, een groep die in en
buiten Polen veel stof tot discussie geeft. Het is zeker, dat kardinaal Wyszynski niet
erg gelukkig is met deze beweging. En het is ook waar, dat het Vaticaan tweemaal
een publikatie van de Pax-beweging heeft veroordeeld. Doch van de andere kant zijn
er ook Poolse bisschoppen die met de Pax-groep sympathiseren. De Pax-beweging
is echter vooral interessant omdat haar geschiedenis en haar doelstellingen een
duidelijk licht werpen op de Poolse problemen, niet in het minst op de positie van
een communistische partij in een katholiek land.

Pools patriottisme
Er zijn in ons land mensen - vooral onder hen die Polen praktisch niet kennen - die
de Pax-beweging min of meer gelijk stellen met de ‘Deutsche Christen’, de meelopers
met het Nationaalsocialisme, toen dit eenmaal aan de macht was gekomen. Deze
vergelijking is onjuist. De oorsprong van de Pax-beweging lag niet primair in de
communistische dreiging, doch elders. Reeds in de laatste oorlogsjaren bleek een
groot deel van de Poolse katholieke intelligentsia haar houvast kwijt te zijn. De
twintig jaar dat de bouwvallige Poolse republiek had geduurd, de Duitse inval, de
totale verwoesting van hun land, de hopeloze strijd tegen de bezetter, dat alles had
hen gedesillusioneerd. Bovendien zagen zij zich gesteld voor de onmogelijke taak
leiding te geven aan de opbouw van een land dat voor het grootste gedeelte verwoest
was, en waarvan de bevolking voor drie kwart altijd in achterlijke omstandigheden
geleefd had. En dan was er vooral nog de historische bedreiging
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waaronder Polen altijd had gezucht: de Duitsers en de Russen (maar deze laatsten
golden op dat ogenblik niet zo zeer als erfvijanden, omdat zij Polen hadden bevrijd).
Volgens veel Poolse katholieke intellectuelen was er slechts één oplossing: alle
partijen moesten trachten een gemeenschappelijk program te vinden, zodat men met
te meer vrucht aan de nationale opbouw kon beginnen. Twee punten lagen voor de
hand: het Poolse patriottisme en een gematigd socialisme. Het eerste punt bleek
gemakkelijk te verwezenlijken, want communisten, socialisten, christendemocraten
en zelfs de uiterst rechtse partijen hadden allen het woord ‘patriot’ in hun vaandel
geschreven. Zo werd de Pax-beweging opgericht op 25 november 1945.
Eind 1945 kwam de Pax-groep voor het eerst met haar weekblad Dzi's i Jutro
(‘Vandaag en Morgen’) uit. De leider van de Pax-beweging, Boleslaw Piasecki,
publiceerde hierin een artikel, waarin hij een patriottisch socialisme verdedigde. Het
blad werd gefinancierd door het geld dat nog over was van de ondergrondse beweging
en door een gift van 500 dollar, geschonken door de Poolse primaat, kardinaal Hlond.

Verdediging van de katholieke rechten
Er kon de eerste twee jaar nog geen sprake zijn van een vast omschreven program.
De Pax-beweging trachtte zich aan te passen aan de steeds weer wisselende
omstandigheden. Zij toonde haar socialistische instelling door haar akkoord met de
nationalisatie van de zware industrie, de bankbedrijven, de posterijen en de
spoorwegen. Hoewel het plan hiertoe door de communisten (toen nog een minderheid)
was voorgesteld, werd het beslist niet tegen de zin van de overige regeringspartijen
doorgevoerd. In het na-oorlogse Polen - met een rijke sociaal-democratische traditie
- dacht men nu eenmaal anders dan in Westeuropese landen. Ook het Poolse
episcopaat heeft zich niet tegen de nationalisatie van deze bedrijfstakken verzet.
Na de machtsovername door de communisten kreeg de Pax-beweging de
gelegenheid om ook van haar katholieke instelling te getuigen. De eerste maatregelen
van de nieuwe machthebbers, die onder de schuilnaam ‘Volksfront’ opereerden,
waren immers tegen de Kerk gericht. De Pax-beweging verklaarde onmiddellijk, dat
zij zou blijven vechten voor een ‘redelijke modus vivendi tussen het episcopaat en
de staat’.
De Pax-beweging heeft woord gehouden, maar zij kon toch niet
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verhinderen, dat de situatie van de Kerk in Polen steeds slechter werd, totdat in 1952
de ‘scheiding tussen Kerk en Staat’ nog slechts openlijke vijandschap en vervolging
betekende.
Had de Pax-beweging niet voldoende gedaan? Het is een feit, dat er tijdens de
ergste vervolgingen geen protest meer in hun - overigens steeds schaarser wordende
- publikaties verscheen. Maar wie zal beoordelen of tijdens het hoogtepunt van het
Stalinisme dergelijke protesten nog iets zouden hebben uitgehaald; misschien was
het wel op de zelfmoord van de beweging uitgelopen.
De Pax-beweging koos in ieder geval een andere weg en zij trok zich terug op
veiliger terrein.

De grenzen van het vaderland
De Poolse politici hadden (en hebben nog!) de grootste angst voor Duitsland, dat de
Poolse westelijke provincies opeiste. Op aandringen van de Westduitse katholieken
had het Vaticaan toegestemd in een voorlopige kerkelijke reorganisatie van deze
westelijke provincies, zodat zij in het geval van een inlijving bij Duitsland gemakkelijk
van de Poolse kerkprovincie konden worden losgemaakt. Niet alleen in Poolse
regeringskringen, maar ook in het Poolse episcopaat was men hierover zeer verbolgen.
Toen de Kerkvervolging in Polen het hoogtepunt had bereikt en kardinaal
Wyszynski reeds gevangen zat, begon de Pax-beweging deze kwestie opnieuw aan
te snijden. Op hetzelfde moment was men in Polen zeer gevoelig voor een opkomend
revanchisme in Westduitsland. En door het aansnijden van deze netelige kwestie
wist de Pax-beweging te bereiken, dat bisschop Michel Klepacz namens de
bisschoppenconferentie een loyaliteitsverklaring betreffende het Poolse vaderland
kon ondertekenen.
Ook kreeg de Pax-beweging faciliteiten voor het stichten van een uitgeverij, waarin
katholieke boeken konden worden uitgegeven. Als eerste verscheen een vertaling
van Bernanos' Sous le soleil de Satan.
Het is heel wel mogelijk dat deze faciliteiten werden verleend als een soort
beloning. Toen de communisten immers voortgingen met het nationaliseren van
bedrijven, ging dat op een bepaald moment zelfs voor de socialistische gevoelens
van de Pax-beweging te ver. Het hemd is nu eenmaal nader dan de rok, en de
Pax-beweging werd de afgelopen jaren gefinancierd door de opbrengst van een aantal
kleine fabrieken in de sector van de lichte industrie. Toen de gevaren voor het eigen
bestaan te groot werden, besloot de Pax-beweging een nieuw soort collectief bedrijf
in het leven te roepen, waarbij alle arbeiders gelijkelijk
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delen in de opbrengst. De Volkswagenfabriek in Westduitsland heeft ongeveer
hetzelfde systeem. Deze nieuwe vorm bleek vruchtbaar te werken, het was
allesbehalve een kapitalistische instelling (want er werd niet gespeculeerd, noch
uitgebuit), de staat kreeg veel belasting binnen en de Pax-beweging ontkwam aan
het gevaar van nationalisatie. Zij gaat er nu nog trots op, dat zij het communisme
een nieuw soort onderneming heeft geschonken. Al moet men er bij vermelden dat
dit voorbeeld tot nu toe nog steeds geen navolging heeft gevonden.

Ideologische clinch
Op de duur kon een ideologisch conflict binnen de Pax-beweging zelf niet uitblijven.
De vraag in hoeverre men als christen consequent socialist kon zijn en in hoeverre
men zich überhaupt nog christen mocht noemen wanneer men alles beaamde wat de
communistische regering voorschreef, werd steeds acuter. Enige onvoorzichtige
artikelen in het weekblad Dzi's i Jutro waren de aanleiding voor het Vaticaan om het
verder verschijnen van het weekblad te verbieden. Een boek van Boleslaw Piasecki
werd eveneens verboden. De reden hiervan was tweeledig: zowel wat betreft de
Poolse nationalistische gedachte als wat betreft het meegaan met het socialisme ging
men te ver. Achteraf, in 1964, valt het alles bij elkaar nogal mee, maar men moet
toegeven, dat de gedachten van Pax enige jaren geleden uiterst vreemd klonken in
de mond van een christen, ook al leefde die christen dan in de dwangpositie van een
communistisch regiem. Een groep katholieke intellectuelen vond in deze veroordeling
de aanleiding om zich van Pax af te scheiden. Zij gingen over naar een andere, reeds
bestaande groepering, Znak. Beide groeperingen hebben ook nu nog hun
vertegenwoordigers in het parlement.
Het uiteenvallen van de groep was in meer dan één opzicht nadelig. Op de eerste
plaats is een verdeling altijd verlies van krachten. Doch belangrijker was, dat de meer
linkse ideeën in de Pax-beweging nu de overhand konden krijgen.
Daarbij voegden zich nog twee andere elementen. Allereerst ontbrak het de
Pax-beweging nog steeds aan een reëel politiek-sociaal program. Deze lacune werd
des te ernstiger, toen na 1956 de destalinisatie in Polen begon, de communisten onder
Gomulka een gematigder koers gingen varen en er dus de mogelijkheid bestond, dat
er een werkelijk beroep op de Pax-beweging gedaan zou kunnen worden. Vervolgens
waren de nieuwe theologische ideeën, die in Westeuropa ontstaan waren,
langzamerhand ook in Polen doorgedrongen. Daar vierde het traditionalisme hoogtij.
Voor een goed deel was dat natuurlijk te wijten
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aan de dwangmaatregelen van de staat, waardoor het kerkelijk leven was
teruggedrongen binnen de muren van het kerkgebouw. Doch voor een ander deel lag
het toch ook wel aan de instelling van de Poolse doorsnee-katholiek, niet in het minst
van de geestelijken. De katholieke intellectuelen, die zich in de Pax-beweging hadden
verzameld, wilden niet alleen vernieuwing op sociaal, doch ook op theologisch
gebied. En toen zij op dit terrein voor Poolse katholieken stoutmoedige publikaties
uitgaven, was het geduld van kardinaal Wyszynski op. Het werd aan priesters
verboden om verder nog aan een der uitgaven van Pax mee te werken. Niet alle
bisschoppen waren het met deze beslissing eens. Nog minder kon dit besluit de
goedkeuring wegdragen van de professoren van de katholieke universiteit van Lublin.
De inmiddels met regeringssteun opgerichte nationaal-katholieke kerk (waarvan
de bisschop werd gewijd door de oud-katholieke aartsbisschop van Utrecht,
monseigneur Rinkel) zocht nu toenadering tot de Pax-beweging. Doch deze poging
werd door Pax terstond afgewezen. Het is dan ook volkomen onjuist om beide te
identificeren, hetgeen menigmaal in publikaties in Westeuropa is geschied.

Het niet-verschenen program
In 1958 had de Pax-beweging een schets van een program klaar. Het werd nooit
gepubliceerd, en in deze versie zal het ook beslist nooit het daglicht zien. Enige
gedachten die er in staan neergeschreven, zijn echter de moeite van het vermelden
waard.
Op de eerste plaats wordt natuurlijk het Poolse patriottisme gesteld. Daarna wordt
uitvoerig beargumenteerd, dat dit Poolse patriottisme op dit moment van een duidelijk
socialistische signatuur voorzien behoort te zijn. En wat is de inhoud van dit
socialisme? Een zogenaamd gemengd systeem, waarin zowel marxistische als
kapitalistische elementen vertegenwoordigd zijn, wordt categorisch afgewezen als
een onvruchtbaar hinken op twee gedachten. Het is van belang hierbij te bedenken,
dat in 1958 het Titoïsme door het wereldcommunisme nog niet als officiële
mogelijkheid was erkend. En juist dat Titoïsme was zo'n voorbeeld van ‘hinken op
twee gedachten’.
De Pax-beweging stond in haar program nationalisatie voor, daarbij echter
angstvallig vermijdend over concrete vormen te spreken, zodat bijvoorbeeld geen
gewag werd gemaakt van de nationalisatie van de landbouw. Ook voor de Poolse
communisten was dit in 1958 nog een hangende kwestie. Momenteel heeft men
officieel van de nationalisatie van de landbouw afgezien.
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In enkele randbemerkingen van het program werd wel vermeld, dat de particuliere
behartiging van de dienstverlenende sectoren mogelijk toch wel de voorkeur verdiende
boven nationalisatie.
Het program vermeldde echter niet alleen politieke en sociale punten. Een
belangrijk onderdeel vormde de totstandkoming en uitbreiding van de modus vivendi
tussen Kerk en Staat.
In feite realiseert de Pax-beweging met name dit laatste punt op dit moment. En
daarmee heeft zij zich in een uiterst moeizaam spiegelgevecht begeven, waarbij zij
zich echter voortdurend kan beroepen op haar socialistische grondslag. Doch dit
laatste wordt voor een deel door de communisten betwijfeld, voor een ander deel
door kardinaal Wyszynski met misnoegen aangezien.

Kardinaal Wyszynski
Merkwaardigerwijs stond kardinaal Wyszynski, lang voor hij bisschop was, bekend
als ‘de rode priester’. Beslist belachelijk klonken dan ook na de oorlog de
communistische beschuldigingen aan zijn adres, dat hij samenspande met de
kapitalisten. Er speelde echter ook een politiek probleem mee. Kardinaal Wyszynski
beschouwt de communisten als usurpatoren.
Dit is een van de belangrijkste oorzaken van de spanningen tussen de kardinaal
en de regering enerzijds en tussen de kardinaal en een groot deel van de katholieke
intelligentsia anderzijds. Het lijdt geen twijfel dat ook een deel van het episcopaat
zich aan de zijde van de intelligentsia heeft geschaard. Monseigneur Klepacz heeft
in het concilie bij voorbeeld niet alleen de scheiding tussen Kerk en Staat in Polen
aan de concilievaders uitgelegd, hij heeft haar ook verdedigd. Nu mag men uit dit
alles niet de conclusie trekken, dat de Poolse katholieken zich op dit punt openlijk
verdeeld hebben. De kardinaal is en blijft de nationale katholieke figuur. Ook de
tegenstanders van zijn politieke ideeën zullen hem blijven verdedigen. Maar het
verklaart wel de koelte welke er tussen de kardinaal en de Pax-beweging is onstaan,
een beweging, welke door de voorganger van kardinaal Wyszynski zo ongeveer
mede-opgericht is.
Het zou echter onjuist zijn de schuld slechts bij de kardinaal te zoeken. Veeleer
is het tegendeel waar. De Pax-beweging heeft door haar vaak labiele politiek, haar
vage programma, dat soms meer op een paaien van de communisten dan op een
dienen van de christelijke zaak leek (al waren de bedoelingen ook anders) de kardinaal
wat schuw gemaakt. Het enige wat men de kardinaal kan verwijten is, dat hij zich
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teveel met politiek bemoeit. Maar of dat een reëel verwijt is aan een kerkvorst in
Oost-europa, is een vraag die zich historisch misschien niet laat rechtvaardigen.

Reële successen van de Pax-beweging
Moge het dan al waar zijn, dat het programma vaag is en de Pax-politiek soms
verdacht veel op opportunisme lijkt, er zijn wel degelijk reële sucessen aan te wijzen.
Het meest opvallende is natuurlijk de uitgeverij, als katholieke uitgeverij de enige
in Polen. Behalve een dagblad, enige weekbladen en een maandelijks verschijnend
tijdschrift, heeft deze uitgeverij sinds 1949 ongeveer duizend boeken uitgegeven,
waaronder een groot aantal vertalingen van bijvoorbeeld Graham Greene, Teilhard
de Chardin, Daniel Rops en Luise Rinser. In haar periodieken worden artikelen
gepubliceerd van Karl Rahner en Thomas Merton. Tijdens de conciliezittingen hadden
zij voortdurend twee verslaggevers in Rome, die niet alleen een interview hadden
met mensen als kardinaal Alfrink en monseigneur Bekkers, maar die ook een
uitstekend gedocumenteerd verslagboek over de eerste conciliezitting hebben
uitgegeven. Het tweede verslagboek is nu in voorbereiding.
De meeste katholieke intellectuelen die bij de Pax-beweging zijn aangesloten,
hebben aan de katholieke universiteit van Lublin gestudeerd. Het doel van deze
universiteit is: een christelijke invloed op de volksopvoeding. Dit ideaal wordt door
Pax verwezenlijkt. In alle provinciesteden heeft Pax een nederzetting, waar niet alleen
de plaatselijke redactie van het dagblad resideert, maar waar ook een
uitleenbibliotheek is, waar conferenties worden belegd, lezingen en
voorlichtingsavonden worden gegeven. Aan dit werk van Pax werken talloze priesters
mee. Deze medewerking wordt door het episcopaat ook toegelaten, in tegenstelling
dus tot de medewerking aan het dagblad van Pax.
Daarnaast organiseert de Paxbeweging ook conferenties op landelijk niveau, die
wetenschappelijke of culturele onderwerpen hebben. De Pax-beweging exploiteert
in Warschau ook de enige katholieke middelbare school voor jongens die er in Polen
bestaat. En ten slotte heeft zij een uitgebreid program voor de geestelijke
volksgezondheid, waarin de strijd tegen het alcoholisme een belangrijke plaats
inneemt. En dat dit laatste zeer belangrijk is, kan alleen maar iemand begrijpen die
de Poolse drinkgewoonten kent.
De politieke activiteiten van Pax zijn heel wat geringer. In het parle-
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ment, dat uit 460 leden bestaat, hebben zij slechts een fractie van... drie leden. Naar
verhouding zitten deze drie Pax-leden in tamelijk veel parlementscommissies. En
het zijn juist de commissies die het belangrijkste werk verrichten. De invloed van
de Pax-leden is echter slechts op ondergeschikt terrein merkbaar.

De evenwichtsbalk van het compromis
De beste karakteristiek van de Pax-beweging is vermoedelijk: oprechte christenen
op zoek naar een socialistische levenshouding. Hun zoeken brengt hen echter
voortdurend in onvoorziene situaties, waardoor zij telkens weer op een compromis
moeten aansturen. De mensen van de Pax-beweging zijn beslist geen communisten.
Het is ook geen communistische mantelorganisatie. Kardinaal Wyszynski zou anders
beslist mans genoeg geweest zijn om het lidmaatschap van Pax te verbieden. Dat
heeft hij niet gedaan, en hij staat een samenwerking tussen Pax en de universiteit
van Lublin (die uiteindelijk onder zijn supervisie staat) toe. Wie bovendien van nabij
heeft meegemaakt met welke censuurmoeilijkheden ook de Paxbeweging soms te
kampen heeft, kan nog nauwelijks aan de beschuldiging van crypto-communisme
denken.
De Pax-beweging is wel een progressieve beweging. Daarom is het in Polen veeleer
een strijd tussen de verschillende (katholieke) generaties. Het is daarbij interessant
om waar te kunnen nemen, dat de moderne theologische opvattingen hier gepaard
gaan met moderne politiek-sociale opvattingen.
Men kan de Pax-beweging daarom ook het beste vergelijken met de
links-katholieken, zoals die er ook in Vlaanderen en Nederland zijn. In Polen zijn
ze beslist nog iets linkser, maar de situatie waarin zij verkeren is ook verschillend
van de onze. Men kan niet ontkennen, dat de Pax-beweging vaak te ver gaat. Dit
wordt de links-katholieken ten onzent ook verweten. In de botsing der tegenstellingen
is dit echter te begrijpen. En vermoedelijk zijn de tegenstellingen in Polen groter dan
bij ons.
Indien de Pax-beweging de moed heeft om met een duidelijk program voor de dag
te komen, zullen veel van de tegenstellingen misschien fictief blijken. Mogelijk zal
dan echter die andere tegenstelling, die met de communisten, groter worden; want
het gaat er de laatste maanden op lijken, dat de aanhangers van Gomulka nu willen
bewijzen, dat ze niet alleen Polen, maar ook communisten zijn.
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Ademhaling en hesychastische gebedsmethode
J. de Wit, S.J.
IN de roman Franny and Zooey van de Amerikaanse auteur J.D. Salinger is het
meisje Franny onophoudelijk bezig een gebed te murmelen, hetgeen voor Zooey
aanleiding is allerlei behartenswaardige dingen tegen zijn zuster te zeggen. Met dit
laatste houdt de schrijver zich bezig en hij gaat verder niet in op de merkwaardigheid
van dit gebed, dat in het twintigste eeuw-decor van Salinger niet doet vermoeden,
zoveel eeuwen en zoveel dispuut achter zich te hebben. In de loop van die lange tijd
is trouwens en zonder twijfel ook mede dank zij de strijd rondom de bijzondere aard
van dit gebed een karakteristiek element ervan naar de achtergrond geschoven: dat
is de ritmische verbinding aan de ademhaling. Nu er na de tweede wereldoorlog van
orthodoxe zijde - het hesychastisch gebed stamt uit het christelijk Oosten - meer
bekendheid wordt gegeven aan wat het ‘Jezusgebed’ genoemd wordt, loont het de
moeite enig licht te laten schijnen op het grijze verleden van deze gebedsmethode;
hier zal ons meer in het bijzonder interesseren, hoe de respiratie in dit gebed betrokken
is.
Deze wijze van bidden wordt steeds ‘methode’ genoemd, wat verwondering kan
oproepen. Maar het gebed is een daad van de gehéle mens, en vooronderstelt dus
deelname van het lichaam. Een meer bewuste aandacht voor dit aspect van bidden
vinden we in ver van ons verwijderde windstreken. Ter illustratie en als uitgangspunt
zullen we ons bezighouden met bepaalde gebedsmethoden in achtereenvolgens Yoga,
Islam en christelijk Oosten, om dan op de gebedsmethode uit dit laatste gebied, het
hesychastisch gebed, verder in te gaan.

Yoga
De Yoga-leer die het westen voornamelijk in min of meer populaire literatuur bereikt,
doet ons dikwijls denken aan een vorm van hogere gymnastiek met een waas van
mysticisme. Volgens Mircea Eliade is er geen twijfel aan of Yoga staat in de
geschiedenis van de Indische spiritualiteit ten dienste van een extreme verscheidenheid
van betekenissen en waarden. Hier zij slechts één tekst aangevoerd, die voldoende
toont dat Yoga inzake ons onderwerp de oudste brieven heeft.
De Yoga-soetra van Patanjali is voor de Yoga-leer, wat de Codex Justinianus voor
het recht is. Patanjali, die waarschijnlijk in de tweede eeuw voor Christus leefde,
heeft dus de Yoga niet uitgevonden. Hij stelde een geslaagde samenvatting van het
stelsel op schrift, van gedurende vele eeuwen vergaarde wijsheid. In de Yoga van
Patanjali, die de klassieke Yoga is geworden, gaat het over contemplatie en ascese,
methoden om de mens te bevrijden uit het ‘zelf’ waarvan hij de gevangene is.
De wijzen die in de Yoga-traditie aan het woord komen, hebben al vroeg verband
gelegd tussen ademhalen, het centreren van de aandacht en bewustzijnstoestanden.
Door het ritme van de adem te reguleren en zeer geleidelijk te
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verminderen, zijn de Yoga-beoefenaar bewustzijnstoestanden toegankelijk, die de
gewone sterveling alleen door de slaap binnengaat. Yoga doelt op een steeds groeiende
beheersing van het lichaam; de controle over de respiratie ondersteunt hierin de
unificatie en de verwijding van het bewustzijn. Steeds verder voortschrijdend in een
gebied dat tussen waken en slapen ligt, komen yogi's soms tot kataleptische
toestanden, gekenmerkt door volstrekte bewegingsloosheid en waarin onwaarschijnlijk
lage pols- en ademfrequenties geregistreerd zijn. Het zou interessant zijn deze
zelf-geïnduceerde toestanden te vergelijken met de toestand van het lichaam die
bereikt wordt door kunstmatige onderkoeling, toegepast bij sommige chirurgische
ingrepen. De yogi's wagen zich hier evenwel aan ondervindingen, die een humanist
slechts aarzelend onder de ‘verrijkingen van zijn persoonlijkheid’ zou rekenen.

Islam
Wanneer we van Yoga overgaan op de Islam, dan verplaatsen we ons van het Indisch
continent naar de woestijnen van Arabië. Het decor wisselt, de rekwisieten worden
schaarser. We zijn dan in een rigoureus monotheïstisch klimaat; het hoogste Wezen
is gestreng en transcendent. Maar de menselijke aard laat zich niet verloochenen, en
Louis Massignon overtuigt ons geheel wanneer hij laat zien, hoe in de islamitische
mystiek Allah behalve dreigend en transcendent, ook levend en persoonlijk is.
‘Dhikr’ is het karakteristieke begrip voor het gebed van de islamitische mystiek.
Het beduidt allereerst ‘herinnering’, maar zegt ook presentie van een gedachte,
noemen van een naam. Als staat van gebed betekent dhikr aanwezigheid van God,
gerealiseerd door geformuleerde intentie, waarin gesprek met God mogelijk wordt.
In de Islam zijn het soefi's, die zich in het bijzonder op het mystieke gebed toeleggen.
De methode van de herhaling van de goddelijke Naam is duidelijk beschreven,
bijvoorbeeld door al-Ghazzâlî (1058-1111). Het gebed wordt verricht in gezeten
houding, met gekruiste benen; het kan alleen, maar ook gezamenlijk gebeuren. De
collectieve beoefening van de dhikr waarbij allen in een cirkel gezeten zijn, onder
aanvoering van een sjeikh, is ook nu nog in mohammedaanse landen zeer populair.
Dikwijls is het de korte geloofsbelijdenis ‘lâ ilâh illâ Allâh’, ‘er is geen god buiten
God’, die als gebedsformule gebezigd wordt. En terwijl de aanwezigen dit op
langzame, langgerekte toon uitspreken, bewegen zij het hoofd, naar het hart en naar
beneden toe, meestal in cirkelbeweging van links naar rechts, zodanig, dat met iedere
syllabe een bepaalde stand van het hoofd correspondeert.
We zullen ons hier niet verdiepen in de exegese van ieder onderdeel, zoals
bijvoorbeeld de raad om niet te lang stil te staan bij het woordje ‘lâ’ (ontkenning),
‘wegens het gevaar te zullen sterven alvorens tot de affirmatie “illâ Allâh” (dan God
alleen) te zijn gekomen’; want de explicaties tonen een overdaad aan variaties. Als
vanzelf voegt zich bij de reglementering van de herhaling van de gebedsformule,
ook de aandacht voor het ritme van de ademhaling, en het is zeker niet noodzakelijk
hier invloeden uit India te veronderstellen. De oudste tekst dienaangaande dateert
uit de 12e eeuw:
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de sexuele duivel); vervolgens wordt “ilâha” uitgesproken op de
rechterschouder, en “illâ” in de richting van de navel; tenslotte zegt men
met kracht “Allâh” in het lege hart’1).
Ruim een eeuw later preciseert Simnânî dat de wervelkolom kaarsrecht moet blijven
bij deze oefening, hetgeen zoals hij zegt, ‘een pijnlijke en zuiverende dwang is’.
Van een recente beschrijving van collectief beoefende dhikr, waarin de
gebedsformule straf gebonden is aan de respiratie, nemen we over dat de ‘deelnemers
na korte tijd de indruk geven in een toestand van gevorderde hypnose te zijn; de ogen
zijn halfgesloten en de hoofden hangen voorover’. De deelnemers komen tot grote
algemene opwinding en er zijn tekenen van trance. Van de rol die zulke
dhikr-bijeenkomsten uitoefenen in een dorpsgemeenschap, verhaalt bijvoorbeeld de
Egyptenaar Taha Hussein in zijn ‘Boek der Dagen’. Er zijn echter ook meer spirituele
vormen van dhikr die minder weg hebben van een openbare vermakelijkheid. Reeds
al-Ghazzâlî leert: de ware dhikr wordt niet met de tong maar met het hart beoefend.
We merken hier enkel nog op dat de ademhalingsmethode in deze islamitische
gebedsvorm maar weinig gelijkenis vertoont met de bewonderenswaardig
waargenomen ascese van het bewustzijn zoals Patanjali die ontvouwt; de soefi's
‘sturen’ de ademhaling wel, maar hij ontvangt nauwelijks afzonderlijke aandacht,
behalve ter ondersteuning van hun ‘audition extatique’.

Het Christelijke Oosten
In het christelijk Oosten moeten we de methode die gebed met de ademhaling verbindt,
zoeken in het hesychasme, een spiritualiteit die een vroege, Sinaïtische vorm kent,
en een latere, Byzantijnse uitbloei.
Om de lente van het hesychasme te leren kennen, moet men teruggaan naar de
eerste eeuwen van het christendom. Al heel vroeg trekken mannen die de voorvaderen
zullen zijn van onze latere contemplatieve orden, zich in barre en onbewoonde streken,
zoals met name de Sinaï, terug. Daar streven zij de volmaaktheid na, in vlucht van
aardse dingen, en zoeken zij naar stilte en geestelijke rust. ‘De grote zorg der
hesychasten’, aldus Johannes Climacus, ‘is apriori volkomen onverschillig te staan
t.a.v. alle menselijke dingen, ook al schijnen ze nog zo redelijk’. De geestelijke
schrijvers uit het hesychasme prijzen vooral het solitaire leven en het mentale gebed;
dikwijls wordt heel het geestelijk leven gecentreerd rond de ‘nepsis’, een bijzondere
aandachtspanning en waakzaamheid van de geest, die de stromende
voorstellingenreeks der gedachten moet uitbannen en zich moet zuiveren van het
gepassioneerde deel van de ziel. Zowel milieu als levensvorm zijn ideale voorwaarden
om de contemplatie mogelijk te maken.
In deze spiritualiteit vindt het ‘Jezusgebed’ zijn plaats. De simpele aanroeping van
de naam Jezus in het ‘Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij’, komt
tegemoet aan het verlangen het gebed, en met name de uitwendige aspecten daarvan,
zo eenvoudig mogelijk te houden. Op het grote belang dat aan het geestelijke,
1) L. Gardet, Un problème de mystique comparée: la mention du Nom divin dans la
mystique musulmane, in: Revue Thomiste, LII, 1952, p. 642-679 en LIII, 1953, p.
197-216.
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betekent dan niet precies hetzelfde als wat wij nu onder ‘hart’ verstaan. In het
christelijk spraakgebruik van het Grieks was na de derde eeuw het bijbels begrip van
‘hart’ overgenomen. Zo kan men het hart zien als zetel van verstand en wijsheid, en
de stoïcijnse filosofen dragen hiertoe bij doordat zij het hart beschouwen als de plaats
van het intellect en de gedachte. Zekere oude fysiologische theorieën die teruggaan
op Hippocrates, begrijpen het hart voorts als een inwendig vuur, waardoor het
menselijk lichaam zijn constante temperatuur behoudt. In de Griekse vroeg-christelijke
traditie vond dus een transpositie van allerlei oude psychisch-fysiologische
opvattingen op geestelijk vlak plaats, ten gunste van de bijbelse taal, en waardoor
men zich tegen een platoons intellectualisme kantte, dat de affectiviteit in het hart
lokaliseerde. Enig inzicht hierin is vereist om op te merken waarin het nieuwe van
het Byzantijnse neo-hesychasme bestaat.
Het is de berg Athos die in de 13e en 14e eeuw het schouwspel wordt van de
herleving van de hesychastische spiritualiteit uit de woestijn. Als een verbindend
element tussen de anachoreten uit de Sinaï en het Byzantijnse hesychasme is nog te
noemen Symeon de Nieuwe Theoloog uit de 11e eeuw. In het licht van de traditie
die op Symeon volgde, is zijn overtuiging omtrent het concreet en voelbaar karakter
van de genade van groot belang. Bovennatuurlijke genaden hebben voor hem een
dusdanig werkelijkheidskarakter, dat het niet anders kan, of de christen moet per sé
tot het bewustzijn van deze genade in hem komen. De originele gedachte van Symeon
is dus dat wij de aanwezigheid van de genade in ons moeten voélen. Onnodig te
zeggen dat Symeon die een groot mysticus was, fervent het Jezusgebed beoefende.
Dat wat ons nu echter in het bijzonder bezighoudt, de koppeling van het Jezusgebed
aan de ademhalingstechniek, vinden we voor het eerst tegen het einde van de 13e
eeuw. De oudste tekst hierover werd eerst verkeerdelijk aan bovengenoemde Symeon
toegeschreven. Tot goed begrip van deze hoogst merkwaardige tekst is het dienstig
iets te weten van de voorstelling die men in die lang vervlogen dagen had over hart
en ademhaling - tenslotte was het eerst in 1628 dat W. Harvey de definitieve explicatie
van de functie van hart en circulatie bracht. - Er was dus niemand die twijfel koesterde
over de doctrines van de grote Hippocrates; men nam aan dat de ademhaling diende
om koude lucht naar het hart te voeren, waar zich immers het inwendig vuur bevond;
de expiratie zorgde voor de afvoer van de warme lucht naar buiten. Het citaat dat
hier volgt, is genomen uit een kleine verhandeling: ‘Methode van het heilig gebed
en de aandacht’:
‘Ga dan in een rustige cel zitten, in je eentje ter zijde in een hoek, en doe
wat ik je zeg: sluit de deur en verhef je geest boven al wat ijdel, anders
gezegd tijdelijk is. Druk vervolgens je baard op de borst en keer je
lichamelijk oog met alle aandacht naar het midden van de buik, anders
gezegd de navel. Beklem dan zo het inademen van de lucht die door de
neus gaat, dat je niet gemakkelijk ademhaalt, en speur op geestelijke wijze
binnen in de ingewanden om er de plaats van het hart te vinden, waar alle
krachten van de ziel zich gaarne plegen op te houden. Aanvankelijk zul
je een hardnekkige duisternis en dichtheid aantreffen, maar wanneer je
volhoudt en deze bezigheid dag en nacht beoefent, zul je, o wonder! een
vreugde zonder einde vinden. Want zodra de geest de plaats van het hart
heeft gevonden, ziet hij terstond wat hij nooit geloofd heeft; hij ziet immers
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de kop opsteekt, verjaagt en vernietigt hij hem, nog vóór dat hij zich
voltooit en aanschouwelijk wordt, door de aanroeping van Jezus Christus.
Van dat ogenblik af wekt de geest, in zijn rancune tegen de boze geesten,
de toorn op die overeenkomstig de natuur is, en de geestelijke vijanden
wegjagend, werpt hij ze van zich af. Het overige zul je met God leren door
de geest in te houden en door Jezus in het hart te bewaren; want, zegt men,
ga in je cel zitten en die zal je alle dingen onderrichten’2).
Hier blijkt dus hoe het Byzantijnse hesychasme het ‘Jezusgebed’ in het perspectief
van een bijzondere aandacht voor houding en respiratie brengt. Een karakteristiek
onderdeel bijvoorbeeld is het zoeken van het hart. Het hart, soms kortweg ‘orgaan
van de geest’ genoemd, wordt met het oog gezocht en via de adem bereikt. Komt de
aan de adem gebonden gedachte geest na intensief pogen tenslotte in het hart, dan
is er een eenheid tot stand gebracht, waarin men ‘ziende’ wordt. Degene die bidt,
moet trachten de geest die hij nu in zich heeft, niet meer te laten ontglippen, waardoor
de geest zich weer zou kunnen verstrooien over de dingen van de buitenwereld. Door
de adem in te houden, aldus Nicephorus, de eerste commentator, verhindert men de
geest te ontsnappen. Ook Gregorius de Sinaïet (1255-1346) schreef: ‘Houd de adem
in, zoveel je kunt, sluit de geest in je hart’. Deze Gregorius verbindt de
ademhalingsmethode duidelijker met het Jezusgebed; bij Nicephorus zou men nog
kunnen denken aan de ademcontrole als voorbereiding. Bij geen der schrijvers echter
staat het gebed los van de nodige ascetische en morele voorbereiding.
Allen zijn het er over eens dat de ademhaling bij dit gebed ongemakkelijk moet
verlopen. ‘Duw hem, dwing hem in je hart af te dalen’, zegt Nicephorus; ‘moeitevol
voorovergebogen, met flinke pijn in borst, schouders en nek’, vult Gregorius aan.
Men mag ook niet te dikwijls ademen, want dat verduistert de geest en werkt
verstrooiend. Gapen vindt volgens de laatste auteur zijn oorsprong in het ademen
der slechte geesten in ons; het is de H. Geest die wij in plaats daarvan moeten ademen.
Geestelijk werk blijft vruchteloos als het niet gepaard gaat met moeite en last. Vandaar
dat men de geest niet moet ontspannen bij het gebed; men moet de lippen op elkaar
knijpen, moeizaam de Heer zoeken in het hart. Het inhouden van de adem disciplineert
de geest, onmisbare voorwaarde voor geestelijk leven.
Blijven de schrijver van het citaat uit de ‘Methode’ en ook Nicephorus erg dicht
aan de stoffelijke kant van de symboliek die in de beschreven gebedsmethode
ontsloten wordt, Gregorius toont zich gevoeliger voor de spirituele zin. Methodische
en onafgebroken beoefening van het gebed tot Jezus is de kortste weg om de energie
van de Geest te vinden die de christen bij de Doop ontvangen heeft. En de energie
van die genade is afkomstig uit het vuur dat op voelbare manier in het hart gesitueerd
is. Hiermee sluit Gregorius zich dus aan bij Symeon de Nieuwe Theoloog. Deze
laatste legde zozeer de nadruk op het schouwen van het licht, dat de Griekse traditie
na Symeon lichtvisioenen als een haast obligaat verschijnsel gaat beschouwen en er
een soort garantie in ziet voor authentieke contemplatie. Degene die de Geest heeft
ontvangen, wordt er ook door verwarmd - aldus sublimeert Gregorius de
hippocratische gedachte van het inwendig vuur in ons. Dit gebed leert men niet van
2) I. Hausherr, La méthode d'oraison hésychaste, in: Orientalia Christiana, IX, 2; 1928,
p. 164-165.
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geestelijke waar aanprijst, heeft hij iets van een marskramer: het is een snelle methode
voor het eeuwige leven, een middel zonder vermoeienis of transpiratie, zonder risico
zelfs voor misleiding van de kant van de duivel. Het koninkrijk der hemelen uit het
Evangelie plaatst hij zonder exegetische schroom in het mensenhart. Mocht het met
de ademhalingsmethode niet gelukken, dan moet men toch volharden het Jezusgebed
in het binnenste te herhalen, en daardoor zal zonder twijfel het hart op de duur
opengaan. Wanneer het gebed tenslotte tot stand is gebracht, - als vanzelf is gaan
verlopen -, dan moet men beseffen dat niet wíj het zijn die bidden, maar dat het de
Geest is die in ons bidt3).
Het citaat uit de ‘Methode’ bevat voorts een passage die latere tegenstanders het
woord ‘navelkijkers’ deed uitvinden. Men hoeft er echter geen aanbeveling in te
lezen zich met de navel als meer dan enkel een soort blikvanger te occuperen; bedoeld
is het resultaat, de gebogen houding, die de cirkelvorm moet nabootsen, en hierdoor
de terugkeer van de geest in zichzelf moet bevorderen. Het klare streven om het
geestelijke in het lichamelijke uit te beelden is zeker niet het minst belangwekkend
aspect van dit citaat. Uiteindelijk echter wordt het geestelijke toch weer erg stoffelijk
gezien. Maar beschouwd in het geheel van de byzantijnse - sterk neoplatoonse traditie, stelt deze deficiënte symboliek een opmerkelijke revaluatie van de
lichamelijkheid voor.

Latere ontwikkeling
Het hesychasme uit vroeger eeuwen nam dus op de berg Athos een andere wending.
Het drong ook tot Byzantium door dat er een nieuwigheid scheen ingevoerd te worden
in de Griekse traditie, en het duurde niet lang of men ging zich afvragen of deze
nieuwe spiritualiteit nog wel orthodox was. Uitgaande van de hesychastische
praktijken der monniken, en met name op grond van de lichtverschijnselen die zij
zeiden waar te nemen, ontketende zich een fel dispuut, waaraan zoals dat gebruikelijk
was, allerhande andere kwesties werden vastgeknoopt. De controverse is de
geschiedenis ingegaan onder de naam van het Palamisme, naar de voornaamste
woordvoerder en verdediger der monniken, Gregorius Palamas (1296-1359). Palamas,
de latere bisschop van Thessalonica, greep bij zijn verdediging der hesychasten terug
op de traditie der Griekse kerkvaders; en bij de rechtvaardiging der lichtvisioenen
aarzelde hij niet deze met het licht te identificeren dat de drie apostelen zagen op de
berg Thabor. Voldoende is hier te vermelden dat Palamas na luttele jaren de zegepalm
wegdroeg, en tot op de dag van vandaag een ereplaats inneemt in de orthodoxe
Griekse kerk.
Einde 14e eeuw was het Jezusgebed nog alleszins actueel. Callistus en Ignatius
Xanthopoulos leggen de ‘wetenschappelijke methode’ nog eens helder uit; voor hen
is de ‘natuurmethode van de ademhaling’ een hulpmiddel. Aan het einde van de 18e
eeuw brengt Nicodemus de Hagioriet de gebedsmethode nog ongewijzigd. Aan zijn
boek is een weergave van de ademhalings- en circulatie-organen toegevoegd,
bijgewerkt naar de stand van kennis van die tijd. Hetgeen wel bewijst dat de befaamde
3) J. Gouillard, Petite Philocalie de la prière du coeur, Paris, 1953. Een zeer verdienstelijk
boekje met een keur van hesychastische teksten.
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aspect van hun gebed geenszins uit het oog verloren hebben. Het inhouden van de
adem is volgens deze Nicodemus nodig, omdat het pijn doet aan het hart en helpt
tegen de verstrooiing van de geest; ‘het verfijnt het harde en dikke hart’.
De laatste en niet de minste van zijn vertegenwoordigers vond deze spiritualiteit
tenslotte in de Russische staretzen, waarvan de faam in deze of gene roman van
Dostojewski nog rondwaart. De anonyme ‘Verhalen van een Russische pelgrim’
vonden na de eerste wereldoorlog en ook nu nog veel sympathie in West-Europa;
zij propageren krachtig de opleving van het Jezusgebed, zonder echter veel gewicht
te hechten aan de ademhalingsmethode. Zo is het mogelijk dat dit gebed bijvoorbeeld
is doorgedrongen tot een moderne roman als die van J.D. Salinger, bovengenoemd.

Waardering
De boven beschreven praktijken en beschouwingen houden een vraag in. Het gaat
immers over een gebedsmethode, zo op het eerste gezicht dezelfde in drie totaal
uiteenlopende wereldbeschouwingen. Is de hesychastische gebedsmethode afkomstig
uit de Yoga-sfeer, en onafhankelijk van, of door middel van de Islam naar
Zuid-West-Europa gekomen? Zou deze wijze van gebed alleen al door het feit van
deze verwantschap - historisch niet vastgesteld - niet verdacht zijn?
Maar er is een ander, intrinsiek bezwaar. In feite is het herhaaldelijk van katholieke
zijde geuit. Deze gebedsvorm schijnt bijzonder ‘succesvol’ te zijn. Zouden we op
de aanprijzingen moeten afgaan, dan moeten we aannemen dat deze methode zonder
mankeren tot het doel leidt, de Aangeroepene in het hart te installeren. Stelt men het
hier niet zo voor alsof er een efficiënt middel bestaat, om beslag te leggen op de
genade? Het is derhalve niet onredelijk zich af te vragen, of we hier niet met de
pretentie te doen hebben, door een ‘korte en gemakkelijke weg’ tot mystieke
vereniging met God te komen.
Het behoeft geen betoog dat een bevestiging van bovenstaande vraag, of alleen al
het vermoeden van een bevestiging, weinig kans maakt, welwillende gevoelens aan
katholieke zijde op te roepen. We willen dan ook proberen de kwestie van een andere,
weliswaar minder gebruikelijke kant te beschouwen. Wij willen namelijk de claim
op krachtdadigheid van deze gebedsmethode eens letterlijk nemen. Is het mogelijk
zich een idee te vormen over de mogelijke oorzaken, waardoor de beoefening van
de ademdiscipline zulk een effectief karakter schijnt te hebben?
In de diverse beschreven vormen van ademregulatie zijn de volgende
gemeenschappelijke elementen aan te wijzen: 1. de ademhaling die gewoonlijk
onopgemerkt verloopt, wordt onderwerp van de aandacht en onderworpen aan bewuste
regeling van het ritme. 2. de adem wordt afgeremd en zo lang mogelijk ingehouden.
3. de adembeweging wordt gekoppeld aan een bepaald denkbeeld.
Ritmische prikkels begunstigen de hypnose en bewerken slaap. De Russische
fysioloog I. Pavlov, onvergetelijk wegens zijn vondst van de voorwaardelijke reflex,
heeft opgemerkt dat de basis-voorwaarde voor de ontwikkeling van een toestand van
hypnose een verlengde actie van monotone prikkels is, die tenslotte de
corresponderende cellen van de hersenschors tot een graad van inhibitie brengen.
Bij de overgang van waken naar slaap zien we dat deze inhibitie, die volgens Pavlov
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de Yoga-ervaringen spreken. Houden we dus vast dat een serie monotone prikkels
ons aan de slaap toebrengt. Onlangs heeft een Japanner dit feit benut, door een
inslaapmachientje te construeren, dat het geluid van vallende regendruppels nabootst.
En kennen we niet allen het kalmerende effect van de branding van de zee? Het is
dus niet te ver gezocht om aan te nemen dat een door het bewustzijn vergezelde, zeer
langzame en regelmatige wijze van ademen gaat functioneren als een stroom van
ritmische, monotone prikkels, die een bijzondere toestand teweeg brengen, waarin
het waken a.h.w. tegelijk met de slaap bestaat, een toestand van wakend slapen
kortom.
Naar analogie van wat in de hesychastische methode gebeurt, vermelden we een
moderne, weinig aanbevelenswaardige manier om zich op een examen voor te
bereiden. De student, tenslotte door slaap bevangen, laat gedurende de resterende
nacht een bandrecorder, opgesteld onder zijn bed, examenteksten afdraaien. Het
schijnt dat op deze mechanische manier de zinnenreeksen van de examenstof zich
sterker in zijn geheugen griffen. Aanverwante technieken past men toe in de
‘hersenspoeling’ van achter het ijzeren gordijn. Na de weerstand van iemand gebroken
te hebben door uitputting en narcotica, blijkt men in staat te zijn, zulk een persoon
een omschreven reeks van gedragingen in te prenten; de gedragslijn die opgelegd
wordt, ligt zowel op het vlak van het handelen als van het spreken en denken.
Vergelijken we nu het geschetste procédé met de methode van het hesychastisch
gebed. We zijn indachtig dat in deze spiritualiteit van de woestijn het
voorstellingsleven in deze omgeving van ‘wind, zand en duinen’ heel weinig voedsel
krijgt, en dat daarenboven afweer van overtollige gedachten een pijler is in de
hesychastische levenswijze. Niet zoals in onze jachtige tijd overlaadt hij zijn geheugen
met pakhuizen van indrukken uit alle denkbare levensgebieden. In plaats daarvan
occupeert hij zijn geest enkel en alleen met het Jezusgebed. Het is evident dat een
gebedsformule waarmee men a.h.w. dag en nacht omgaat, in de periode van halfwaken
waarin de adem gereguleerd wordt, op cerebraal niveau een associatieve binding van
ongehoorde intensiteit ondergaat. Door langdurige beoefening ontstaat een muurvaste
associatie tussen de rusteloze adembeweging en het uit weinige woorden bestaande
gebed. Als het ons toegestaan is dit beeld te gebruiken, dan zouden we kunnen zeggen
dat de ademhalingsfunctie op de duur het karakter aanneemt van een ‘fysiologische
bandrecorder’. Minder en minder vaak hoeft de hesychast de ‘band op te zetten’,
d.w.z. bij iedere inademing de gebedsformule bewust opnieuw te herhalen. Na verloop
van tijd is de formule ingegrift op de respiratie; we kunnen het aldus voorstellen dat
de band voortaan zichzelf afdraait: het proces is automatisch geworden. We kunnen
inderdaad met de hesychast zeggen dat het gebed zichzelf voltrekt in hem.
Boven is al aangestipt hoe dicht de aldus ingeleide bewustzijnstoestand nadert tot
katalepsis, hypnose en slaap. De invloed die de grote hersenen, met het daaraan
verbonden heldere bewustzijnsleven, uitoefenen op lager gelegen delen, verzwakt;
het bewustzijn verliest aan scherpte en wordt meer globaal. Met de vermindering
van de kritische functie en de afzwakking van het intentioneel bewustzijn, nadert
deze toestand tot een louter beléven; het subject is nu heel dicht aan de gewaarwording
toe, óp te gaan in datgene, waar zijn geest bij verwijlt. Anders gezegd, hij staat open
voor een identificering er mee, op psychisch vlak.
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Deze vermindering van de kritische functie brengt een verhoogde toegankelijkheid
voor lichaamsgewaarwordingen met zich mee. Zo vinden we zowel in Yoga als bij
dhikr en hesychasme de lichtverschijnselen en de auditieve gewaarwordingen
opgemerkt. Mogelijkerwijze speelt hier nog een tweede factor een rol, die voortvloeit
uit de stelselmatige vertraging van de ademhaling, alsmede het inhouden ervan. De
Yoga-ervaring is hier het meest illustratief, omdat de yogi's het verst zijn gegaan in
het uitproberen van alle mogelijkheden. Er ontstaat dus heel licht, met name bij de
beginneling, een toestand van zuurstof armoede in het bloed. De hardnekkig
volgehouden adembeperking kan leiden tot een steeds toenemende hypoxaemie, als
gevolg waarvan prikkelingsverschijnselen te verwachten zijn: van de kant van het
hart, waarvan de hesychast gevoelens van pijn of van warmte bericht; maar eerder
nog wellicht van de kant van de hersenen: lichtpercepties, etc.
Het is evident dat de argeloze beoefenaar van deze gebedsmethode niet spoedig
zal vermoeden, dat dergelijke fenomenen uit zijn eigen gesteltenis zouden kunnen
voortkomen; veeleer zal hij het geziene en gehoorde objectiveren als goede of kwade
ingevingen of geesten, of als lichtvisioenen, etc. De beoefening van de ademdiscipline
heet dan ook moeilijk en gevaarlijk, en zowel in Yoga, als in dhikr en hesychasme
zijn waarschuwingen te vinden de methode niet te beoefenen dan onder leiding van
een ervaren persoon. ‘De mogelijkheid om zijn geest wakker en geconcentreerd te
houden op een geestelijk idee, in een onbeweeglijk lichaam waar doorheen een
regelmatige adem vaart, vraagt jaren van inspanning’, zegt Swâmi Siddheswarânanda
realistisch. We kunnen dan ook geenszins uitsluiten dat in de geschiedenis van het
hesychasme zekere psychisch-fysiologische begeleidingsverschijnselen van het
hesychastisch gebed te spoedig en te ondoordacht uitgelegd werden in mystieke zin.
In dit verband is het niet uit de lucht gegrepen om te veronderstellen, dat het
lichtverschijnselen van bovenvermeld karakter waren, die voor Gregorius Palames
aanleiding waren voor zijn befaamde leer over het Licht en annexe theologische
kwesties; overbodig echter te zeggen dat hij er niet zijn theologische argumenten op
baseerde.
We kunnen onmogelijk degenen stilzwijgend voorbijgaan, die met groot gemak
een gebedsmethode uit zo verschillende regionen over één kam scheren. Diverse
onderzoekers krijgen, overgaande van de bestudering van Yoga naar dhikr of
hesychasme, een Aha-Erlebnis. Zo kan men er toe komen over de hesychasten als
byzantijnse yogi's te spreken. Zulk een blikrichting echter vernauwt de ‘werkelijkheid’
tot het eerste voor de hand liggende, en mist de zin, die aan de menselijke
werkelijkheid tenslotte zijn eigen gezicht geeft. Het is niet voldoende stil te staan bij
het feit dat in de diverse spiritualiteiten een zelfde regeling van de ademhaling schijnt
voor te komen. Wij menen overigens hier de gedachte van F.J.J. Buytendijk weer te
geven, wanneer hij zegt dat het nog lang niet bewezen is, dat het materiële gebeuren
bij twee verschillende geestelijke processen hetzelfde is.
Ook al zou ooit nog eens het historisch bewijs geleverd worden van Yoga-invloeden
op de berg Athos, dan dient toch terstond vastgesteld te worden, hoezeer het christelijk
Oosten, of althans de Byzantijnse spiritualiteit der monniken, er in geslaagd is zijn
eigen stempel aan de gebedsmethode mee te geven. Een leraar van de
Yoga-contemplatie kan zeggen dat gestreefd wordt naar ‘verhoging van het
bewustzijnsniveau’, hetgeen zeker geen doel is voor het christelijk gebed. Yoga is
tenslotte een spiritualiserende techniek, die een mystieke
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bewustwording nastreeft van de identiteit van het individuele zelf met het goddelijk
absolute. Hoewel de intuïtieve zuiverheid van de wijsheidsliteratuur in Yoga dikwijls
treffend is, is het stelsel als geheel genomen monistisch of diep doordrenkt van het
thema van de kosmische illusie. Er is verlossingsverlangen, maar vooral gerealiseerd
als een weg tot zelfverlossing.
Het hesychasme daarentegen motiveert de ademdiscipline anders. Alles is hier
gecentreerd op het Jezusgebed; en de waardering voor de verbintenis met de
‘psycho-fysiologische methode’ is lang niet overal dezelfde. Weliswaar zijn er
verschillende feilen in het Byzantijnse hesychasme aan te wijzen. Vooreerst zijn
lichamelijke, begeleidende verschijnselen te gemakkelijk als van mystieke oorsprong
geïnterpreteerd. Voorts is het Jezusgebed nogal eens als alleenzaligmakend
voorgesteld, los van de omraming van het leven in de zichtbare Kerk. Tenslotte zijn
in het Jezusgebed de Naam en het wezen soms simpelweg geïdentificeerd. Deze
overdrijvingen hoeven echter niet zonder meer op rekening van de methode geschoven
te worden. Het grondige verschil tussen het hesychastisch gebed enerzijds en dhikr
of Yoga-contemplatie anderzijds ontvouwt zich van meet af aan in de doelstelling:
het actualiseren van de Naam Jezus doet de methode van aard veranderen en geeft
er een ander gezicht aan. Het gaat immers niet slechts om een woord waarvoor men
evengoed een ander zou kunnen kiezen. Deze naam is niet een handige afkorting,
maar het bedoelen en tegenwoordig stellen van geheel de christelijke werkelijkheid:
naam en aangeduide realiteit raken elkaar nauw. Methodiek in het gebed tot Jezus
kan het stadium van de dispositie niet overstijgen.
Is het wellicht zo dat men zich door het woord ‘methode’ van de wijs heeft laten
brengen? Methode en techniek moeten iets opleveren en leiden tot een resultaat.
Gebed lijkt echter hierin op dans, op filosofie, dat het niets oplevert, althans niets
concreets. Maar is het daardoor een volstrekt geestelijke act? Beter is het te zeggen
dat het de godsdienstige daad is, naar zijn ‘binnenkant’ beschouwd, maar ook zo
blijft het een handeling van de gehele mens. Vanzelfsprekend dat men te allen tijde
aan de houding voor het gebed belang heeft toegekend, zoals dat nog veel meer
vanzelfsprekend is voor de handeling waarin de godsdienstige mens ‘naar buiten’
treedt, in de liturgie. De tijden van het rationalisme en te grote beklemtoning van de
innerlijkheid deden dit aspect enigszins verwaarlozen. De geschiedenis van de
hesychastische gebedsmethode stelt de waarde van de ademhaling voor het gebed
opnieuw aan de orde. We kunnen ons afvragen of in het gebed de ademhaling niet
een moment is, dat óók opgenomen verdient te worden in de uitdrukkingsvormen
van de mens, waardoor en waarin hij van zichzelf weet en beleeft, biddend te zijn.
Daartoe willen we de waarde van de drie aangeduide elementen van de adem-methode
nog eens kort overzien. Vooreerst is er het ritmeren van de ademhaling. Een
eenvoudige waarneming bij zichzelf leert al de kalmerende uitwerking ervan. Het
ritmeren van de respiratie bindt de vliedende aandacht. In de praktijk van het gebed
is dit beslist geen kleinigheid - zijn we niet allen beginnelingen in het gebed? - hierom alleen al verdient dit element van de beschreven methode onze oplettendheid.
Vervolgens werd het verlangzamen en inhouden van de adem in deze methode
aangewezen. Aldus komt echter de ademhalingsdiscipline te zeer op zichzelf
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te staan; deze isolatie opent de poort voor de experimenten die de yogi's ondernomen
hebben. De ademhaling dreigt dan het gebed te verdringen.
Tot slot is genoemd de koppeling van het ademritme aan een bepaald denkbeeld.
Dit is in het westers christendom niet nieuw. Ignatius van Loyola past het idee toe
als de ‘derde wijze van bidden’ in zijn ‘Geeestelijke Oefeningen’. Onze conclusie
is daarom dat de ademregeling, aldus toegepast, een aanzienlijke steun kan betekenen
voor de concentratie van de aandacht, en dat tussen datgene waarbij de geest in gebed
verwijlt en zijn voorstellingsleven een hechtere en meer duurzame betrekking wordt
geknoopt.
Houding en ademhaling organiseren aldus voor de biddende mens een veld, dat
dienstbaar kan zijn voor waarde-expressie, waarin de mens zijn gedisponeerdheid
om te spreken met God beleeft, en dat tenslotte voor het spreken van God tot de mens
- als het Hem welgevallig is - niets in de weg stelt. We volgen de hesychast niet die,
in miskenning van onze mensenaard die immers steeds geest-in-lichaam is, soms
heeft gedacht door introductie van het denkbeeld van degene tot wie wij bidden, die
Persoon zelf ‘naar binnen te halen’; we zijn overtuigd slechts onze eigen voorstelling
voor ogen te hebben. Maar dat is niet gering: in het teken bedoelen we tenslotte in
onverbrekelijke eenheid steeds het betekende, en daarmee gaat de ware betekenis
van het symbool open.
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Kunstkroniek
Bij het werk van A.J. Veldhoen
C. de Groot S.J.
IN de renaissance heeft de mens gestreefd naar de ontdekking van de wereld in haar
wijdte en breedte. Hij werd geboeid door het wonderlijk leven van verre exotische
streken. ‘Wat is het een vreugde om nu te leven’, riep een vermaard man uit de tijd
der renaissance in verrukking uit. Men heeft gezegd, dat de persoonlijkheid ontwaakte.
Een eerste gevolg daarvan was een onstilbare benieuwdheid naar alles wat de wereld
te bieden had, maar dan vooral, voorzover zich dit aan het oog manifesteerde. Dit
betekende belangstelling voor de monumenten van vroegere kunst en beschaving,
maar ook voor natuurfenomenen uit nieuwe, pas ontdekte gebieden als Amerika.
Benozzo Gozzoli b.v. geeft in zijn Aanbidding van de Driekoningen allerlei pittoreske
details, die hem doen kennen als een naïef verteller, die in kinderlijke blijdschap de
wonderlijke wezens opsomt welke hij heeft gezien: kamelen, apen, papegaaien en
andere vogels met bonte, tot nu toe ongekende pluimages.
De mens van nu, ofschoon hij meer reist dan vroeger ooit gebeurde, schijnt vaak
toch meer geboeid te worden door een wereld die zeer dichtbij is. Dit lijkt althans
het geval met de kunstenaar. Wellicht kan men, overigens zeer simplistisch, de
verschillende levenshouding zo typeren: de mens van de renaissance ontdekte de
wereld in de breedte, de moderne mens in de diepte. Daar is als 't ware een nieuwe
dimensie bijgekomen. Dit is evenwel niet van vandaag of gisteren. De aanzet daartoe
bespeurt men reeds nadrukkelijk bij Goya, die dan ook wel de eerste der modernen
wordt genoemd. Levend op het einde van de eeuw die de grote maatschappelijke
revolutie bracht, welke vele bestaande normen vernietigde, heeft Goya in zijn kunst
het verval van die normen bevestigd, en nieuwe, onuitgezegde aspecten voorgedragen.
De duistere diepte van de mensenziel, zeker in de kunst van de renaissance zo vaak
schuil gaande onder de schone schijn, schoof naar voren. Goya heeft aan de kunst
een nieuw gebied toegevoegd: het demonische. Deze verworvenheid ging niet meer
verloren, maar handhaafde zich in de kunst tot op de huidige dag. Zelfs werden nog
nieuwe terreinen verkend en aan het verworven bezit toegevoegd. Zo ondervond b.v.
het sociaal conflict in de 19de eeuw een intense belangstelling bij kunstenaars als
Courbet, Daumier en Van Gogh, om er slechts enkele te noemen. Het is niet zo
vreemd dat het impressionisme, zich ontwikkelend in de periode van toenemende
strijd en spanning op sociaal gebied, als leuze stelde: geen schoonheid, maar karakter.
Dit woord kon ook in deze tijd gezegd zijn. En nu heeft de belangstelling van de
kunstenaar zich op zo talrijke, verschillende, tot nu toe vaak ongeachte mogelijkheden
gericht, dat het beeld van de moderne kunst, met vroeger kunst vergeleken, totaal
veranderd is. Vaak spreekt men een nieuwe vormentaal, die niet-ingewijden nog
moeten leren verstaan.
Temidden van deze dynamische ontwikkeling heeft de kunst van Veldhoen zich
ontwikkeld; zij neemt er ook intens aan deel. Dat betekent evenwel niet dat hij breekt
met iedere traditie, integendeel. Telkens ontdekt men in zijn werk de gezonde binding
aan de grote kunstperioden van vroeger eeuwen, waardoor het ook zo'n verrassende
veelzijdigheid heeft. Want traditie verarmt niet; zij maakt
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een nieuwe bloei mogelijk. Alleen de afgesneden tak is tot ondergang gedoemd, want
hier houdt de traditie op.
Voor de kunstenaar Veldhoen is ieder object boeiend, omdat zich daarin een
bepaald aspect van het leven openbaart. In werkelijkheid sluit hij zich juist daardoor
aan bij de kunstenaars die vroeger belangrijk waren en ook nu als zodanig worden
erkend: bij een Dürer, die een tekening maakt van zijn eigen ziek lichaam en een
graspol observeert met scherp oog als van een valk; bij een Rembrandt, die in enkele,
feilloos-karakteriserende lijnen de zachte melancholie van een lijdende vrouw
uitbeeldt; bij een Van Gogh, die in een paar afgeslofte schoenen de suggestie oproept
van een in geduldige berusting gedragen, schijnbaar nutteloos leven; bij Goya, die
in zijn felle etsen de waanzin van de oorlog aanklaagt en vervloekt.
Het is dan ook bijna vanzelfsprekend, dat Veldhoen een grote bewondering heeft
voor twee kunstenaars, die het mensenbestaan in al zijn nuanceringen wisten te
benaderen en te boeien in de ban van hun kunst: Rembrandt en Goya. Rembrandt,
die de mens tegemoet treedt in hartelijke goedheid, waardoor het armzalige, povere
en schrijnende, zijn sjofele bedelaars en verlepte vrouwen, zelfs zijn navrant
zelfportret met de bijna demonische grijns, uit zijn laatste levensjaren, nog de
ontroerende schoonheid dragen van diep-bewogen menselijkheid. Goya, die de mens
benadert met onverbiddelijke waarheidsdrang, die vreselijk en hartverscheurend kan
zijn. De Spaanse kunstenaar heeft onder een van zijn etsen uit de vermaarde serie
Desastres de la Guerra, waarin hij de mens toont in heel zijn boze en barre geestelijke
naaktheid, geschreven: ‘Yo lo vi’ (Ik heb het gezien). Hij heeft het gezien: het woeste
tumult van de guerilla tegen de troepen van Napoleon, de massamoorden van de 3de
mei 1808 in Madrid, de macabere gestalte van Maria Louisa, de koningin, waarin
zijn kunstenaarsoog geen glimp van koninklijke waardigheid kon ontdekken.
Voor ieder oprecht kunstenaar is steeds weer het leven het allerbelangrijkst. Het
kan het leven zijn van een bloem of insect, van een vogel of een afgejakkerd paard,
maar vooral van de mens. Het is in iedere verschijningsvorm boeiend en daarom valt
er ook steeds schoonheid in te ontdekken: verheven, of luguber, aantrekkelijk of
afstotend, zodat men tenslotte liever het woord schoonheid zou willen vervangen
door karakter, of vitaliteit, of misschien menselijkheid. Zijn het feitelijk niet alle
verschillende namen voor het ene doel dat de kunstenaar nastreeft?
Maar zo blijft dan ook het leven een onuitputtelijke spanningsbron, die de energie
levert waarmede de inspiratie van de kunstenaar geladen wordt. Door zijn hevige
belangstelling voor het leven en het menselijk gebeuren, is ook Veldhoens interesse
voor het portret bijna een dwingende noodzaak. Door de eeuwen heen bleef de mens
een der meest verbeelde onderwerpen. De mummieportretten op Egyptische
sarcofagen, de karakteristieke portretbusten der Romeinen, de zelfbewuste,
hooghartige mensentypen van de renaissance, de uitbundige feestgangers van de
barok, de grübelnde mens van de romantiek en de gedeformeerde maniak van Picasso,
allen proberen iets te vatten, weer te geven, van dat ondoorgrondelijke wezen: mens.
Want de mens blijft in zijn diepste wezen vaak voor zichzelf, doorgaans ook voor
anderen, een mysterie. En hoe kan men trachten dit mysterie enigszins te ontsluieren!
Het zal waarschijnlijk beter gelukken met intuïtie dan met wetenschappelijke analyse.
In het laatste geval zal men wellicht moeten opmerken wat eenmaal werd gezegd
naar aanlei-
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Rembrandt. Jezus preekt voor de menigte (ets)

Arie J. Veldhoen
Portret van een aan één oog blinde Pakistaanse Jood Ets, 1961
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ding van de psychologische roman: men kan een graankorrel ontleden en weet dan
hoe ze in elkaar zit, maar ze groeit niet meer; zij is dood. Derhalve heeft een intuïtieve
benadering meer kans van slagen om het leven levend te houden. Dit is wel de
bijzondere gave van de kunstenaar. Daarom zal de fotografie het geschilderd of
getekend portret ook nooit overbodig maken. De kunstenaar kan een bepaald aspect
van de mens beklemtonen, dat voor de objectieve lens ontoegankelijk is. Het zal
kunnen gebeuren, dat de eerste confrontatie met een geschilderd of getekend portret
enigszins teleurstelling wekt, omdat de ogenblikkelijke gelijkenis minder sprekend
is dan de momentopname die de foto geeft. Maar op de duur zal het werk van de
kunstenaar een juistere weergave blijken te zijn van de volledige mens. Want de foto
noteert hoe die mens was op één moment van zijn leven, dat zich nauwelijks op
dezelfde wijze zal herhalen; het portret gemaakt door de kunstenaar kan een
samenvatting zijn van vele momenten uit zijn bestaan, die de mens in blik en gebaar
ondergaat.
Mij dunkt dat Veldhoen die mogelijkheden in de beste van zijn portretten heeft
bereikt. Zo is het portret van de zelfbewuste Sandberg, het portret van zijn ziek
dochtertje, dat kinderlijk bezorgd ons aanziet om die onbegrepen gewaarwording in
dit kinderleven: ziek zijn; zo is ook dat portret van die Spaanse priester met de forse
boerenkop, beeld van een stugge, mannelijke vroomheid.
Het is begrijpelijk dat deze kunstenaar zich als ideaal heeft gesteld een serie te
maken van allerlei ‘soorten’ van mensen, omdat hij daarbij steeds nieuwe
verkenningen kan doen. Want de mens is een kosmos op zichzelf.
De andere grote belangstelling van Arie Veldhoen is het landschap. De moderne
mens is geslagen in de ban van de techniek. Hij heeft zo vaak het contact met de
levende, elementaire en organische vormen van de natuur verloren. De mens dirigeert
niet alleen het maatschappelijke leven, ook het natuurlijke leven ontkomt niet of
ternauwernood aan zijn dwingende invloed. De wetenschap registreert het leven,
maar reguleert het ook binnen te voren geordende banen: vanaf de medische
wetenschap, die de mens met zijn natuurlijke aanleg en kwalen veilig tracht te voeren
naar een hoge ouderdom, tot de eenvoudige landman, die bepaalt wanneer voor de
kip de dag begint, en die de bloemen en vruchten der diverse jaargetijden laat
ontbloeien op de tijd die hij bepaalt. Let wel, wij zijn dankbaar voor de hoge vlucht
van het menselijk intellect, die het leven op deze aarde meer en beter mogelijk heeft
gemaakt, maar het zal ook hier en daar een reactie oproepen in een verlangen naar
de pure, ongerepte natuur. Voor vele mensen van deze tijd zal dit wellicht niet meer
kunnen zijn dan een kinderlijk genoegen van bermtoerisme.
Wij menen, dat er in het werk van Veldhoen ook een reactie valt te bespeuren op
dit mechanische en beknot natuurlijk leven. Vandaar zijn verlangen naar grillige,
grootse landschappen, zoals men die in Europa nog aantreft in de uiterste Zuid-West
hoek, Spanje. Wordt daaruit ook niet de vlucht van vele andere kunstenaars naar dit
land verklaarbaar? Het gaat hier werkelijk niet alleen om de goedkope
levensvoorwaarden die dit land biedt.
Men moet langer in Spanje geweest zijn om de sfeer van dit eenzame land met
zijn melancholieke schoonheid volledig te ondergaan. De vluchtige toerist volgt
doorgaans de grote, redelijk-goede wegen en de gebaande paden. Zo bereikt hij
Pamplona en Burgos, Madrid, Toledo en Avila, en wanneer er voldoende tijd is
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ondergaan. Misschien, als het lot, hem gejaagde toerist, gunstig is, kan hij de maan
zien opkomen boven de droomtuinen van de Generalife. Ongetwijfeld heeft hij dan
een stukje Spaanse romantiek ervaren. Maar de geheimzinnige melodie van het voor
ons Noordelingen vaak zo onbegrijpelijke Spaanse wezen, hoort men pas
nadrukkelijker, wanneer men zwerft door de troosteloze hoogvlakte van La Mancha,
de dorre steenwoestijn van Aragon, de gesloten bergmassieven van Asturië en de
donkere blauw-groene valleien van Baskië.
Veldhoen heeft in ieder geval in Spanje zeer veel gezien en gevonden dat hem
sterk inspireerde. Hij kon er lange tijd verblijven en keerde na maanden naar
Nederland terug, beladen met een schat van indrukken, neergetekend op steen.
Egyptenaren beitelden in steen de historie van hun land en hun koningen in
kunstzinnige tekens, en hun kunst trotseerde de eeuwen. De moderne tekenaar gebruikt
als werktuig een minder krachtdadig instrument dan de beitel, n.l. het broze grafisch
krijt. En al zullen zijn kunstwerken wellicht niet de eeuwen overleven daar zij niet
in pyramiden zijn gegrift, aan uitdrukkingskracht hoeven zij niet onder te doen.
Veldhoen heeft de artistieke mogelijkheden van dit procédé reeds intensief verkend
en er prachtige resultaten mee bereikt. Hij is verrukt om het zwart, dat hij in een rijk
gamma van nuanceringen weet weer te geven. Het heet dat zwart geen kleur is, maar
in de beste van Veldhoens litho's ondergaat men de suggestie, dat zijn zwart in staat
is om alle kleuren van de regenboog te vertegenwoordigen en dat het de drager kan
zijn van de meest heterogene gevoelens van de mensenziel. Of, zoals Odilon Redon
het uitdrukt: ‘Het zwart is de wezenlijkste kleur, men moet het eerbiedigen. Het zwart
streelt het oog niet en wekt geen enkel zinnelijk genot. Het vertegenwoordigt de
geest beter dan de schoonste kleur van het palet’.
Veldhoen zou men kunnen noemen de epicus van het dagelijks gebeuren, die in
het gewone het buitengewone ziet. Hij schijnt te leven in een voortdurende
verwondering. Voor hem is een Spaanse hoogvlakte met grillig-gegroeide,
grauw-bestoven cacteeën even verbazingswekkend als een Amsterdamse politieman,
die in zijn fantastisch-opgetuigd uniform zo van een andere planeet op dit
ondermaanse schijnt neergestreken. Men zou menen dat Veldhoen absoluut geen
behoefte heeft aan de fantasiehelden uit diverse toekomstromans. Hij ziet ze wandelen
in het Vondelpark, in de Kalverstraat en op de Westermarkt. Hij kan er dagelijks zijn
hart aan ophalen, als hij rondom zich heen kijkt. En hij kijkt, kijkt met intense blik.
Hij maakt zich meester van de objecten; het wordt zijn geestelijk bezit, dat hij niet
egoïstisch voor zichzelf behoudt, maar veredeld, gesigneerd met het merk van zijn
zeer persoonlijke visie, als 't ware weer aan ons, beschouwers, teruggeeft, overreikt.
Want de betekenis van de kunstenaar is niet zozeer, hoe hij het object maakt, maar
hoe hij het ziet en het geziene verwezenlijkt en overdraagt. Daardoor was Rembrandt
groter dan een van zijn leerlingen, Flinck, De Gelder, Lievens en Maes, al beschikten
dezen ook over een grote dosis techniek, die vaak voor die van hun meester niet
onderdeed.
Arie Veldhoen is nog jong, maar als graficus heeft hij reeds een groot meesterschap
bereikt. Volgens de definitie van Hebbel zijn er drie soorten kunstwerken. Van de
eerste zegt men: het kan zo zijn; van de tweede: het is zo; en van de derde: het moet
zo zijn. Dit laatste zouden wij graag willen toepassen op de kunst van Arie Veldhoen.

Streven. Jaargang 17

963

Literaire kroniek
Het achterhoedegevecht van W. Ruyslinck
B.F. van Vlierden
DE nieuwe roman van Ward Ruyslinck heet Het Reservaat en hij wordt op de flap
van het boek ronduit als een pleidooi aangekondigd. In een tijd waarin de literatuur
zelf worstelt met het vraagstuk van haar engagement, en waarin men resolute
partijgangers vindt vóór en tégen een programmatische instelling van de roman, is
dat duidelijke taal. Het Reservaat bestaat uit drie delen, of liever uit drie boeken:
‘De Achterhoede’, ‘Paalberg’, en ‘Homo Mollis’, doch beide laatste delen samen
bestaan slechts de helft van het boek, en ze horen ook veel duidelijker bij elkaar:
samen maken ze nà ‘De Achterhoede’ ‘Het Reservaat’ uit. Zo is de roman een nogal
strak tweeluik geworden, en men zou daarin een achteruitgang kunnen zien, nà de
homogeniteit die Het Dal van Hinnom kenmerkte. Bij alle (onmisbare) toevalligheden
in de structuur van Ruyslincks eerste grote roman, vertoonde deze toch een eenheid
van levensgevoel, al bestond hij dan óók uit twee delen. Wat de twee werken verbindt
is een sterk beklemtoond morbide levensgevoel, waarin met een slavisch aandoende
neiging tot zelfkwelling, de verdrukking van de kleine eerlijke mens door de
machthebbers wordt uitgebeeld. Maar in het tweede gedeelte van Het Reservaat
treedt de auteur a.h.w. buiten de kring van zijn gevoelvol miserabilisme, en hangt
een Huxleyachtig beeld op, waarin de nabije toekomst van onze technische beschaving
met karikaturale scherpte wordt gehekeld. De auteur staat hier, zonder het te weten
misschien, in de buurt van Gheorghiu's Vijfentwintigste uur en in de schaduw van
Gabriël Marcels toekomstpessimisme zoals dat werd uitgedrukt in Les hommes contre
l'humain. Het wil ons voorkomen dat de tweeledigheid van Ruyslincks nieuwe roman
toe te schrijven is, veel minder aan een te zwakke compositorische greep, dan aan
een bewuster programmatisch naarvoren en naarbuiten treden van de auteur. De
tweeledigheid van Het Reservaat is het tastbare gevolg van schrijvers betogende
optreden.
Dat het niet aan vakmanschap ligt kan al onmiddellijk hierdoor worden
geillustreerd, dat het eerste deel van de roman, n.l. ‘De Achterhoede’, eigenlijk op
meesterlijke wijze werd opgebouwd. Het wordt helemaal in beslag genomen door
het relaas van een verhoor, waarbij dan de flash-back op zeer organische wijze werd
gehanteerd. Men grinnikt wel even, als men zich herinnert dat de auteur zich in zijn
vorig werk, de meesterlijke novelle De stille Zomer, nogal smalend heeft uitgelaten
in verband met dat procédé. Het is geen gerechtelijk verhoor (met het pijnlijke
probleem van de nauwkeurigheid in procedure-aangelegenheden), maar een
administratief onderzoek, dat de scheppende auteur meer armslag geeft. Als staat de
lezer wel verrast over het feit dat dit onderzoek nog nà het gerechtelijk onderzoek
plaatsheeft. In deze verhoorsituatie wordt de hoofdfiguur wel zeer scherp
geconfronteerd met zijn belagers, de georganiseerde machten die in en achter gerecht
en administratie hun duistere drijverijen plegen.
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Basile Jonas is leraar M.O. De leraar is nu een opvallende romanfiguur geworden,
men denke slechts aan De Verwondering van Claus. Jonas heeft een etherische
genegenheid opgevat - hij, de gevoelige, lichtjes mesantropische eenzaat - voor zijn
leerlinge Martha Simons, waarbij dan de herinnering aan die andere leraarsroman,
van Daisne, opduikt, De Man die zijn haar kort liet knippen. Maar het personage van
Ruyslinck is volstrekt zelfstandig en is een duidelijke zelfprojectie, wat zijn
levensgevoel en zijn opvattingen betreft, van de auteur zelf. Martha Simons wordt
nu in haar eigen familie belaagd door de minnaar-candidaat-echtgenoot van haar
moeder, n.l. de almachtige rijkaard Drexeler. Ze zoekt een onderkomen bij Jonas,
en wanneer de leraar zijn leerlinge nergens kan onderbrengen, verleent hij haar zelf
gastvrijheid op zijn flat, met alle gevolgen vandien, zoals dat heet. Jonas wordt ervan
beschuldigd Martha te hebben verleid (Drexeler had het in werkelijkheid gedaan) en
hij wordt veroordeeld. De ‘feiten’ beleven we allemaal in flash-backs, die met een
meesterlijke economie worden aangebracht en aangewend. De ganse strijd van Jonas
tegen de gevestigde machten wordt in dit ijskoud administratief onderzoek uitgebeeld:
de kleine man wordt kleingemalen in het raderwerk van de almachtige harteloze
administratie.
Men moet toegeven dat Basile Jonas het door zijn handelwijze de belagers wat al
te gemakkelijk heeft gemaakt. Men staat er niet zo erg over verwonderd dat de rechters
en de administratie graten hebben gevonden in zijn manier van doen. De man die
veroordeeld wordt, is eigenlijk iemand anders dan de man die zij veroordelen. Men
stelle zich eens concreet voor dat een leraar... Maar met zo'n manier van beschouwen
gaat men toch rakelings langs Jonas en het boek heen, want ergens kan Jonas
nauwelijks met zulke nuchtere maatstaven op zijn eigenlijke waarde worden gemeten.
Natuurlijk is de leraar erg onvoorzichtig en naïef geweest, maar wat betekent dat,
laat de auteur hem zelf in het verhoor weerleggen, vergeleken met de weergaloze
rotheid van een milieu waarin de moeder haar eigen dochter in de armen speelt van
haar minnaar, om door die prostitutie Drexeler aan zich te binden? Het hele geval
màg men eigenlijk niet zuiver realistisch en nuchter benaderen: de auteur is
voortdurend aan het mythologiseren, en zelfs zijn Jonas wordt een ‘type’ (dat
overigens zelf aan de wetenschappelijke systeemzucht van de anderen hier en daar
offert). Zijn naam zegt genoeg: hij heet Jonas (‘Waarom heet u ook Jonas?’), zijn
rector heet Walvis, en men kent de rest uit de bijbel. In zijn vroegere werken vertoonde
Ruyslinck reeds een neiging tot dergelijke typevorming (met scheldnamen liefst),
maar daardoor vindt hij ook zijn plaats in een duidelijke strekking van de moderne
roman: Jonas zelf riskeert ergens een formulering in de richting van Ionesco's
Rhinoceros, en naast rector Walvis speelt het obsederende symbool van de Olifant
een belangrijke rol. (Wat de uitgeefster overigens voor de voortreffelijke illustratie
van de flap en de eerste pp. van deze roman heeft geïnspireerd: de olifant in alle
richtingen en formaten). Het wordt bij Jonas een ware elefanteasis, culminerend in
de ‘Elefas Triumfans’ op p. 140. Men denkt daarbij ongetwijfeld aan het Sakrament
des Buffels, een gelijkwaardig symbool in het werk van Heinrich Böll.
Ruyslinck verzet zich tegen wat hij noemt de UtiPro-maatschappij, een
maatschappelijk bestel dat drijft op Utility en Profit. Jonas komt in opstand tegen de
mensenverpletterende anonieme organisatie, waarin het individu geen kans meer
krijgt om zichzelf, laat staan om méns te zijn. Het grote euvel van Jonas

Streven. Jaargang 17

965
is geweest, zijn eigen innerlijke werkelijkheid te stellen tegen de wetmatigheid van
een roofdierachtige maatschappij, gesymboliseerd in de democratische dictator de
Cobra. Maar toch strekt Jonas' opstandigheid zich een eind verder uit dan het formeel
kristallisatiepunt van de roman, het maatschappelijke bestel, hij verzet zich n.l. tegen
de zinloosheid van het bestaan: ‘.... en voor het eerst in mijn leven kwam ik werkelijk
in opstand, ik wist niet waartegen, tegen alles en iedereen, tegen de weelde en de
armoede, tegen de onvolmaaktheid van het leven en de volmaaktheid van de dood,
tegen de zinloosheid van het bereikbare en de onbereikbaarheid van het zinvolle,
tegen de schakels die ontbreken tussen het menselijk verlangen en de eeuwigheid’
(137). Men verneemt in deze reeks van chiasmen als een echo van een citaat van
Miguel de Unamuno, dat de auteur zeer lief is, en dat ook weer in deze roman opduikt:
‘Mijn godsdienst is het zoeken van de waarheid in het leven en van het leven in de
waarheid, ook al weet ik dat ik die nooit zal vinden, zolang ik leef’. Jonas is in zekere
zin de spreekbuis van Ruyslinck, die steeds op zoek is om in het leven een immanente
zin te vinden, en daarbij het metafysisch bewustzijn van zijn Russisch voorbeeld
Dostojewski schijnt uit te sluiten. Zijn eigenlijke strijd is die ‘de l'humain contre les
hommes’.
Deze strijd, dit achterhoedegevecht, heeft Jonas verloren, men kon het al bij
voorbaat verwachten: de partijen waren te ongelijk, en Jonas gaf zijn tegenstanders
op de koop toe te gemakkelijke wapens in de hand. Terwijl hij wacht op uitspraak
en administratieve maatregelen tegen hem, poogt hij nog te vluchten, wordt echter
opgevangen, en komt, via een psychotechnisch-psychoanalytisch onderzoek, terecht
op ‘Paalberg’ - het mensenreservaat - waarin hij als de ‘Homo Mollis’ zijn
wetenschappelijke (!) fiche en zijn menselijke (!) kooi zal krijgen. De laatste mens
wordt overgeleverd aan al de machten van het wetenschappelijke kwaad die hem als
overleveringstype opnemen in het levend (?) museum van (zeldzame) mensen die
nog van het robottype afwijken. Men kan deze Huxleyaanse groteske utopie slechts
aanvaarden wanneer men heeft ingezien dat ook het eerste (op zichzelf afgeronde)
deel van de roman reeds een heel eind van het realisme verwijderd was. De auteur
maakt hier een grote sprong naar de uitdrukkelijke karikatuur, maar deze werd reeds
in het eerste deel, eigenlijk ook al in Het Dal van Hinnom voorbereid. Doch de
onmiddellijke aansluiting bij het eerste deel geeft aan dit tweede paneel een sombere
dreiging, die van het reeds aanwezige monster der toekomst, waardoor de
tweeledigheid ook zijn positieve zijde verkrijgt. Toch blijft de sprong groot, maar
dat is hij ook voor Basile Jonas. Van eigenlijk strijdend en (toch nog) actief subject,
wordt hij eenvoudig object van wetenschappelijke behandeling. Wie de mens tot
object maakt is een monster. Basile wordt aan allerhande tests onderworpen - een
ware persiflage van de psychoanalyse - en vindt in Paalberg ‘het paradijs voor sociaal
ontwrichte enkelingen’ (203). Als karikatuur van de wijze waarop de mens
wetenschappelijk met andere mensen kan sollen, is ‘Paalberg’ de evenknie van Het
25ste Uur. Naast Jonas - homo mollis - vindt men in dat mensenmuseum: C. Joos spiritualistus emersonianus; E. Lambrecht, amans platonicus; C.M. van Noort,
philantropus jellybyisticus; J. Wolf, typus equestris Parcivaliensis; L. Cambier, typus
benefactoris anonymi. Bewaker van het gesticht, eigenlijk specialist in het vak, is de
oude Kreisleiter Reinhardt Stichler, een bloedeigen neef van Mahrholtz uit Vestdijks
Bevrijdingsfeest. De bedoeling waarmee Paalberg werd opgericht heet ‘zuiver
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wetenschappelijk’ te zijn: ‘Een aantal zeldzame menselijke verschijningsvormen,
die door de snelle technische sociale evolutie van onze maatschappij verdrongen
worden en met uitsterving bedreigd, worden er in een kleine geselecteerde
gemeenschap opgenomen en met openbare geldmiddelen in stand gehouden’ (233).
Ongetwijfeld zullen er zijn die dit deel verkiezen boven het eerste, omdat het zo een
virulente karikatuur inhoudt, maar het eerste deel is naar onze smaak veel menselijker,
en stelde eigenlijk hogere artistieke eisen.
De ontknoping van de roman komt dan ras, als een onverwachte, bliksemsnelle
schicht bij blauwe wetenschappelijke hemel. Het toeval, dat in verspreide orde veel
minder kansen kreeg in Het Reservaat dan in Het Dal van Hinnom, neemt nu heerlijk
weerwraak. Martha Simons is immers teruggekeerd naar huis en naar Drexeler. Door
de genade van relaties mogen ze eens een privébezoekje snoepen in Paalberg, en
daar wordt ze met de zopas overleden (overleden?) Jonas, de ex-beminde leraar,
geconfronteerd. Gebroken door een zenuwinstorting wordt ze eruit geëvacueerd. In
de nota's die Jonas nog had neergeschreven in Paalberg vindt men dan enkele citaten
met commentaar, o.m. dat van Unamuno, waarin men zijn levenswijsheid én die van
Ruyslinck, ook hun boodschap, posthuum weervindt. Het boek eindigt met de
voettocht van Drexeler - uit Paalberg weg - van een tot onze onthutsing ineens veel
humanere Drexeler dan het monster dat we in hem hadden gezien. Hij wordt vergezeld
door een raaf: ‘De vogel (bleef) voor hem uitvliegen, als een zwarte vloek, als een
boze geest. De geest van Basile Jonas, dacht Johan somber’. (slot). Hierbij een
opmerking gelijk we er al een maakten bij het slot van de novelle De Sneeuwbui.
Het prachtige slot wordt naar onze smaak ongedaan gemaakt door schrijvers hang
naar het melodrama; zo lijken ons hier de woorden ‘dacht Johan somber’ niet alleen
overbodig, maar een laatste subjectieve noot van de auteur zelf, die te zichtbaar is
gebleven. Het ganse prachtige duister geladen beeld van de raaf als de geest van
Jonas boet er veel van zijn pregnantie bij in. (Dit is natuurlijk detailkritiek, maar het
moest ons van het hart).
Het Reservaat is een roman waarin we een scherpe tot in het karikaturale verhevigde
kritiek vinden op de dreigingen die onze tijdgeest inhoudt, met daartegenover de
hulde aan de eenvoudigen van hart, de zwakken in deze wereld, de naïeve sukkelaars,
maar eigenlijk de enige goeden, die een wanhopige strijd voeren tegen de verwording
van de moderne maatschappij. De roman is een indrukwekkend persoonlijk getuigenis
van de auteur geworden, en een belangrijk kunstwerk. Toch vallen beide dingen niet
harmonisch samen, en komt het kunstwerk niet over zijn laatste dialectiek heen (die
overigens ongeveer met de tweeledige structuur samenvalt). De karikatuur is op
zichzelf de vernietigendste kritiek, maar wanneer men de goede nederige mens
confronteert met de karikatuur in plaats van met de werkelijkheid, wordt de beoogde
werking niét versterkt maar verzwakt, wordt het pleidooi ten dele ontkracht. ‘Is de
werkelijkheid dan al niet erg genoeg?’ zal de kritische lezer geneigd zijn te vragen.
De Utipro is een averechtse Utopie geworden, de Elefas Triumfans en zelfs de Homo
Mollis te zeer symbool. Het wil ons voorkomen dat de auteur de artistieke
zelfstandigheid van zijn werk ondergeschikt heeft willen maken aan de boodschap,
aan het pleidooi tegen onze gepantserde en geautomatiseerde beschaving, het pleidooi
voor een werkelijke beschaving, een beschaving met een ziel, zoals hij het zo
nadrukkelijk op de flap zegt. Ruyslinck is geen realist,
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maar een moralist, een pessimistisch moralist, leerling van de Prediker. Met Marcel
staat hij naar ons gevoel echter te zeer in de oppositie; al is het goed de aandacht te
vestigen op het door de mensen belaagde menselijke, hun beider houding wortelt te
zeer (om uiteenlopende redenen misschien) in een anti-modernistisch mystisch besef.
Doch Gabriël Marcel gelooft nog, achter alle gevaren en ontgoochelingen, in het
leven, dat uiteindelijk toch, tóch nog, goed is. Gabriël Marcel wéét ‘qu'il n'y a qu'une
souffrance, c'est d'être seul’. Het lot van Basile Jonas is de gruwzame eenzaamheid,
de uitkomstloze vereenzaming, en dat daarin geen plaats was voor een ontmoeting.
Men denkt aan Tobias Pylyser uit Ruyslincks meesterlijke novelle De Stemmer,
onder vele oogpunten de broer van Jonas, maar voor wie een ontmoeting, zij het nog
een ontmoeting bij vergissing, tenslotte een genade werd.
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Missieproblemen in romanvorm
Aster Berkhof: Dagboek van een Missionaris
M.J.J. Jochems c.m.
EEN jaar of vijftien geleden wees professor Gerard Brom herhaaldelijk op een tweetal
terreinen rijk aan stof voor romanschrijvers: het gewone leven en de missionering.
In hoeverre zijn vingerwijzing van kracht is geweest in de algemene werking van de
tijdgeest, doet weinig terzake. Feit is dat beide sectoren der werkelijkheid druk worden
afgezocht. Amerikaanse bestsellers dienen zich aan als het relaas van de alledag. Een
deel van onze Europese artistieke wereld, verlekkerd op de waanzin als object en als
scheppingsprocédé, steekt daar schril en schriel tegen af. Anderzijds vinden we juist
bij Europese auteurs een behoorlijk aantal romans over de missie, zodat deze in dit
opzicht niet over gebrek aan belangstelling hoeft te klagen; door de hausse aan
naastenliefde jegens de ontwikkelingsgebieden is ze min of meer ‘in’. ‘De ongunstige
toestand van de landen met lage inkomens is heden ten dage zulk een algemeen
gespreksthema, en zo vele nationale en internationale programma's zijn aan zijn
verlichting gewijd, dat het moeilijk is zich er rekenschap van te geven, dat de officiële
bemoeienis met het probleem in de meer welvarende landen van slechts vijftien jaar
geleden dateert’. Aldus P.G. Hoffman, managing director U.N. Special Fund, in
19601).
Toch geloof ik dat wijlen professor Brom niet onverdeeld blij zou zijn geweest
met alle aspecten van deze belangstelling. Als levend geweten van katholiek
Nederland was hij allerminst blind voor tekorten, maar, opgegroeid in de
neo-romantiek, bleef hij ten opzichte van hogere waarden toch altijd de ridder met
een vleug van triomfalisme, die niet zonder pijn in eigen hart de haast dodelijke
operatie, door moderne niets-ontziende bezinning uitgevoerd op zijn geliefde, zou
hebben aangezien. Dat gloriëren alsof men de rijkdom van Christus zo maar kan
waarmaken in de menselijke situatie, is ineengeklapt, gelukkig; het gevaar dreigt nu
eerder van een ander uiterste; G.K. van 't Reve signaleert het verschijnsel van
‘halfzachte zelfbeschuldigers en weg-met-ons! christenen’2). Inderdaad een gevaar,
nu uit sommige literaire hoeken het sine affectione der zakelijkheid van de jaren
dertig weer opduikt, met zijn halvering van de mens door het scheldwoord romantisch;
in tiener-jargon is deze mentaliteit versteend in het modewoord keihard.
Daartegenover Christus halveren tot de ‘goedzakkigheid’, door welke Van Ostayen
in Bezette Stad zich aan zijn lot overgelaten voelde, betekent een tekortschieten
tegenover Christus, medechristenen en andersdenkenden.
In dit geestesklimaat van 1964 liggen een drietal romans voor ons welke de missie
als intregrerend bestanddeel inhouden, en waarvan vooral die van Berkhof om zijn
actualiteit een nadere beschouwing verdient.
In A Burnt-Out-Case (1960) door Graham Greene wordt de missionering niet zozeer
in haar eigen werkzaamheid beschreven, doch slechts in functie van

1) Geciteerd door Mr. S.C. Graaf van Randwijk: Subsidie van westerse regeringen aan zending
en missie in Wending, januari 1964.
2) Op weg naar het einde, Amsterdam 1963, p. 22.
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Querry's zieleproces; het gaat om het cureren van een Europeaan3). Wil men nu de
draagwijdte van de grondidee zover mogelijk uitzetten, dan kan men zeggen: de
moderne wereld, inzover vermoeid en verziekt, kan herstel vinden in samenwerking
met de missie ten behoeve van de achtergebleven, lijdende mensheid; dat zou dan
een horizontale weg naar de Godsliefde betekenen, vóór de publikaties van Robinson.
Het missiewerk der melaatsenkolonie waarin Querry zich terugtrekt, wordt niet
alleen slechts summier geschetst, het heeft zich ook nog zeer weinig ontplooid. Op
de ver vooruitgeschoven, beginnende post zien wij het personeel nog grotendeels in
beslag genomen door materiële vestigingsbekommernissen. De door Greene
beschreven toestanden en activiteiten zijn een, waarschijnlijk onbedoelde, illustratie
van de stelling dat in de aanvangsfase de betekenis van een missiestatie voor de
omliggende streek voornamelijk in het economische vlak ligt: het op gang brengen
van de ontwikkeling uit een gesloten naar een open structuur4).
Gerard Walschap in Oproer in Congo (1953) beschreef de missie in haar eigenlijke,
godsdienstige werk, te midden van een economisch voluit ontwikkeld kolonialisme.
Dit laatste vormt het voornaamste onderwerp van deze probleemroman, welke door
de zelfstandigwording van Congo snel aan actueel belang heeft ingeboet.
Opmerkenswaard blijft, dat de missiepaters er nogal gunstig worden voorgesteld.
De diepste oorzaak van deze sympathie lijkt mij, dat voor Walschap die ruige
uitbrekers naar nieuw te vestigen gemeenschappen enigermate familie zijn van
Houtekiet. - Overigens wordt de verdienstelijkste prestatie tijdens het oproer nl. het
terugwinnen van de catechist die na een moord alle christendom verloren heeft, niet
door de paters geleverd, maar door een missiezuster.
Naar aanleiding van die tijdelijke afval zij opgemerkt, dat èn Walschap èn Greene
èn Berkhof bijzonder oog hebben voor de onvastheid van de nieuwe christenen.
Levendig herinner ik me hierdoor, hoe in onze seminarietijd juist de noden van de
pasbekeerden, wanneer ze ons werden voorgehouden, een der aantrekkelijkste
gebedsintenties vormden. En opeens valt dan op dat, in tegenstelling tot de oudere
Walschap, de twee recentere romanschrijvers nergens reppen van deze steun, welke
het thuisland langs verborgen wegen aan de missie en haar zorgenkinderen moet
bieden. Het is niet te hopen dat we daarin een teken moeten zien van een uit de mode
raken van bidzielen die genadewerking uitstralen - desnoods ondanks een
onsympathiek karakter als dat van de onvergetelijke rozenkransbiddende grootmoeder
in Brideshead revisited van Evelyn Waugh. De religiositeit van de heilige Theresia
van Lisieux werkt nog inspirerend op theologen die haar werken bestuderen, maar
bij het grote publiek wordt zij die tussen kloostermuren de titel van patrones der
missiën verdiende, niet zo druk meer vereerd. Het mysterie van de gemeenschap der
heiligen, zo bewust levend bij de humanitaire dichters van de jaren twintig, dreigt
misschien te zeer in vergetelheid te raken.
Met Aster Berkhofs Dagboek van een missionaris (1962) wordt de lezer a.h.w.
gevangen gezet in de kern van het missieprobleem. Het wordt hem niet

3) Vgl. Dr. W. Peters S.J. in Streven, nov. 1961.
4) Kultuurleven, 1961, p. 130 verwijzend naar P.R. Rousseau in Economisch en Sociaal
Tijdschrift, okt. 1960.
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van buitenaf uiteengezet; hij doorleeft het in het binnenste van een missionarisziel.
Met deze gedurfde opzet heeft de auteur zich gedwongen tot scherpe concentratie
op een stukje werkelijkheid om vandaaruit zijn romanwereld op te bouwen. Aan deze
stoutmoedige gooi van een geoefend schrijver met verbeeldingskracht is waarschijnlijk
te danken, dat m.i. dit Dagboek als litteraire schepping het werk van Greene en
Walschap overtreft.
De criteria voor een dergelijk waarde-oordeel zijn tegenwoordig moeilijk aan te
geven, nu velerlei nieuwe romanformules worden gelanceerd. Een betrouwbaar
uitgangspunt blijft toch wel, dat ieder kunstwerk zijn eigen interne wetten heeft,
gecreëerd mét het eerste concept. Dit ‘eerste’ dient hier niet chronologisch opgevat.
In de tijdsorde was bij Berkhof, blijkens zijn inleiding, de ontmoeting voorafgegaan
met een jeugdvriend, die Europa, zijn geboortedorp en zelfs zijn naaste familie was
vergeten5), doordat hij geheel opging in het missiewerk.... en er gelukkig mee was.
De confrontatie met dit als onmenselijk aandoende geluk in volslagen vervreemding
van eigen oorsprong was de ‘happening’, het verwonderlijke, dat Berkhof jarenlang
niet met rust liet. In die tijd vormt zich het concept, dat men ‘eerste’ kan noemen
inzover het de grondslag is waarop heel de verdere uitbouw rust: een mens wiens
vervreemding niets negatiefs, niets van ontrouw heeft, maar de absorptie is door de
liefde die, mét de eigen oorsprong als bijkomstigheid, de hele menselijke existentie
verteert. Voor Berkhofs gemoed echter, nog vergroeid met het Westen en de Vlaamse
geboortegrond, moest ‘de kracht die in de man werkte.... groots en indrukwekkend’6)
een tragiek ontketenen; daarom is de missionaris van het concept ongelukkig, terwijl
die van de ‘happening’ gelukkig was.
Die smartelijkheid heeft Berkhof, wanneer de roman zijn chronologisch verloop
begint, meteen aannemelijk gemaakt: ze overvalt Paul Winters pas als hij, op zichzelf
teruggeworpen in de laatste maanden van zijn leven, lichamelijk en daardoor ook
geestelijk niet meer tegen zijn taak is opgewassen. Horden van twijfels en bezwaren
tegen de missionering komen zich dan als enorme bloedzuigers op hem vastzetten;
het boek groeit uit tot een aangrijpende ‘tentation-de-St.-Antoine’. In donkere
eenzaamheid zoekt hij radeloos naar een rechtvaardiging van zijn bestaan als
missionaris. Als al het andere hem ontzinkt, vindt hij alleen nog geborgenheid in dat
ene krachtgevende licht, de liefde (240, 242, 328): manet autem caritas. Het werkt
als het ‘Ruhe sanfte, sanfte ruhe’ na de eindeloze vermoeienissen van een
Matthäus-Passion.
Op deze strijd der ziel van Paul Winters, klein slagveld met des te klemmender
benauwenis, is heel de uitbouw van de roman betrokken: de weerloze, zwak-gelovige
christenen; de confraters die in de wetenschappelijke of praktische missionering
laboreren aan onvolgroeide liefde (78, 19, 139); de Engelse kolonisatoren die hier
vanuit hun zelfzucht tot schurkachtigheid zijn vergroeid; zelfs het vermoeide, dorstige
landschap, soms met surrealistische dreiging geschilderd als bij Salvador Dali.
Bedenkelijk is wel, dat Berkhofs Dagboek na lezing een enigszins schematische
indruk achterlaat: de bezwaren tegen missionering, rijzende van verschil-

5) Dit wel in scherpe tegenstelling tot de missiefrater bij J. van de Walle: Wachtend op de dag
van morgen (Amsterdam z.j.), p. 11.
6) Uitg. Stols Barth, 's-Gravenhage 19632, begeleidend schrijven van Berkhof op de stofomslag.
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lende kanten, bijv. uit de praktijk en uit de wetenschap, worden te veel afzonderlijk,
om de beurt voorgedragen. Tijdens de lectuur hindert dat echter niet; dan blijkt
Berkhof over genoeg inventief vermogen te beschikken om die beurtgang
natuurlijkerwijze te doen verlopen. De duidelijk gelede opbouw verhevigt zelfs de
werking van Dagboek, doordat die gelegenheid biedt, vanuit de centrale idee alles
in gloed te zetten.
Dat ‘alles’ omvat heel wat: Berkhofs werk is een ongemeen rijk boek geworden.
Richt Greenes aandacht zich vooral op het psychische, beschrijft Walschap koloniale
en missionaire toestanden, het Dagboek geeft postkoloniale missionaire situaties,
plus nog een dimensie meer nl. de missiewetenschappelijke. Berkhof moet zich door
observatie, gesprekken en studie in bewonderenswaardige mate op de hoogte gesteld
hebben van de huidige stand der missieproblematiek (115 vv.). De zielestrijd van
Paul Winters om rechtvaardiging van eigen bestaan is tevens een onderzoek naar het
bestaansrecht der missionering, die in deze roman tenslotte gefundeerd wordt in de
liefde. Waar de Indiase uitzuiger Rao, die zo hoog opgegeven heeft van het
hindoeïsme, tenslotte de unieke liefdeskracht van het christendom erkent, geeft
Berkhof in een fonkelend detail een toereikend antwoord op de vraag die de
missionaris kwelt. Maar wanneer hij tegen het einde in een lyrische apotheose (341)
christendom en hindoeïsme hand in hand laat opgaan naar God, roept hij toch
bedenkingen op.
Dat beeld in een zo opvallende passage suggereert een relativering van het
christendom, waar men zich als gelovige van zal distantiëren. Dat de menselijke
waarden van vreemde volksaarden en andere godsdiensten een verrijking betekenen
voor het christendom, wordt sinds decennia met graagte aanvaard. Reeds in 1934
schreef P. Charles s.j. in Prière missionaire: ‘Wij weten nog niet met welke zware,
indrukwekkende, smachtende toonaard de Kerk van India zal instemmen in het
wereldconcert van het gebed; wij weten nog niet welke heldhaftige en kalme trouw
Japan zal neerleggen in zijn belijdenis; wij weten nog niet met welk een daverend
enthousiasme de negers in Afrika de Verlosser zullen begroeten; wij weten nog niet
met welk een zwijgende en scherpzinnige vasthoudendheid de Chinezen Uw altaren
zullen omringen.... Alle menselijke rijkdom van de niet-christelijke volken, alle
trillingen van die ontelbare zielen moeten wij nog opnemen in het geheel van Uw
Kerk; en dan alleen, wanneer die groei helemaal voltooid zal zijn, zal men de stem
horen van de christen geworden wereld’.
Op het ogenblik is het theologisch inzicht geneigd, niet alleen menselijke waarden
bij anderen te onderkennen. Op basis van Gods algemene heilswil neemt men ook
authentieke openbaring aan, een bovennatuurlijke leiding van Gods geest, welke,
zoals paus Joannes het uitdrukte, overal in de culturen van andere volken naspeurbaar
is7). Ten overstaan daarvan heeft het christendom
7) Feestpredikatie bij de wijding van 3 Chinese, 3 Afrikaanse, 2 Indische, 1 Birmaanse en enkele
Europese bisschoppen op 21 mei (Pinksteren) 1961: ‘De landen waaruit U afkomstig bent,
of waarvoor de nieuwe bisschoppen zijn geconsacreerd, bewaren en prijzen terecht het erfgoed
van zeer oude beschavingen, waarvan de geheimnisvolle schoonheden, besproeid met evidente
sporen van de geopenbaarde waarheid, object zullen kunnen worden van nauwkeuriger en
attenter studie, en bovendien een nuttig uitzicht kunnen geven op de monumentale oogst en
kennis van het menselijk denken’.

Streven. Jaargang 17

972
als taak: anderen dieper inzicht bij te brengen, de gestalte van de Heer, inzover reeds
in hun godsdienst aanwezig, te onthullen8). Hoe van zijn kant de christen, ook zelf
nog slechts op weg, wat betreft zijn christendom verrijkt kan worden door bijv.
Bantoe-geest, beschrijft pater Tempels in Notre rencontre9). In die zin kan men zich
enigszins verzoenen met Berkhofs beeld van het hand-in-hand-gaan: met wederzijdse
handreiking gaan de christen en de ander op naar God.
Ondertussen zullen deskundigen het maar ongelukkig vinden, dat bij Berkhof het
hindoeïsme als partner optreedt. Volgens hen staat geen groep levensleren in hun
tegenwoordige ontwikkelingsstadium zo ver van het christendom als hindoeïsme,
boeddhisme, taoïsme. Met name de hoogste vorm van het hindoeisme zou geen
persoonlijke God kennen, noch een mens die als persoon antwoord geeft aan die
God, zoals ook Berkhof trouwens hier en daar suggereert. - Opvallend was, dat Simon
Vestdijk, toen hij voor de televisie verklaarde het meest te voelen voor het
boeddhisme, daaraan motiveringen toevoegde die het karakter van godsdienst zeer
dubieus maakten.
In hoeverre de gangbare aandacht en waardering voor Oosterse mystiek bij Berkhof
meespelen, is moeilijk af te meten. Ze zijn een mode, die sinds de eeuwwende telkens
weer is opgedoken; en op het ogenblik wordt ze in de hand gewerkt door een
christelijke bezinning die soms in minderwaardigheidsgevoelens dreigt te ontaarden10).
De vergelijkende godsdienstwetenschap zal fenomenologisch te werk moeten gaan,
maar rekening houden met Dondeynes raadgeving dat in een viervoudig onderscheiden
menselijk denken, nl. het alledaagse, het natuurwetenschappelijke, het wijsgerige en
het bovennatuurlijk voorgelichte, iedere lagere trap in de formulering van zijn
bevindingen het respect voor de hogere dient op te houden. - Het zou ook wel eens
kunnen zijn dat, waar Berkhof de christelijke liefde als uniek suggereert (242, vgl
240), en Greene ze een sprong vooruit in de evolutie noemt (160), dezen vanuit een
niet te versmaden waarneming der menselijke existentie oordelen. Men verrasse ons
ook niet te grif met verwarrende terminologie als ‘onmacht van het christendom’,
daar de beslissende factor Gods heilsplan is; en nu het evolutionisme ons toch heeft
leren denken in astronomische aantallen jaren, werkt het misschien heilzaam zich
een ogenblik af te vragen, hoe men mogelijkerwijze bijv. vanuit het jaar
honderdduizend zal terugzien op onze tijd ‘toen het christendom nog jong was’.
En wat betreft de voorbije negentien eeuwen kan men niet zonder schromelijke
vervalsing een missiegeschiedenis construeren uit louter menselijke misvattingen,
aldus gekwalificeerd nu een andere wereldsituatie een ander appèl richt tot het
christendom. Goedkoop zelfs is het, met grapjes uit de missiepraktijk het onverstand
te willen illustreren. De missionarissen zelf hebben met derge-

8) ‘De Kerk moet op bevel van Christus Hem overal in contact brengen met de mensen en hun
godsdiensten, opdat Hij overal zijn taak van integreren, recapituleren en vervolmaken kan
tot stand brengen’. Aldus A. Camps o.f.m. in Waarom nu juist het Christendom?, een zeer
oriënterend artikel over de bevrijdende modern-theologische visie op het missiewerk, met
veel litteratuurverwijzing, in Missie-actie, april 1963; cf. Streven, jrg. 17, juni 1964, p. 900.
9) P. Tempels o.f.m.: Notre rencontre, éditions centre d'études pastorales, Leopoldville.
10) Hierover in ander verband J. v.d. Kooy s.m.a. in Afrika ontwaakt, dec. 1962, p. 166.
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lijke humor hun werving om steun wel eens in discrediet gebracht11); wanneer die
aardigheden thans gedebiteerd worden in het kader van wetenschappelijke bezinning,
is dat des te minderwaardiger.
Berkhof heeft alle zweem van spot verre van zich gehouden, zijn onderwerp
waardig behandeld. ‘De gestalte en de trekken van deze man werden mij zo vertrouwd
en zo dierbaar, dat zijn lijden een vertroosting werd, en ik heb met deernis zijn
dagboek geschreven’; aan de geest van deze begeleidende verklaring is Berkhof door
heel het werk trouw gebleven.
Wat betreft volledige weergave der werkelijkheid kan men aan een roman eigenlijk
geen eisen stellen, daar deze een eigen werkelijkheid ontplooit, die niet de onze hoeft
te zijn. Wel kan men, wanneer een kunstwerk een probleem aan de orde stelt, achteraf
zichzelf een denkbeeld vormen over de geopperde kwestie; het Dagboek prikkelt
daartoe; juist daardoor krijgt het waarde als missielitteratuur. En dan meen ik dat in
het reële missionaire leven Christus' imperatief ‘Gaat en onderwijst....’ een grotere
rol speelt. Berkhof laat deze imperatief, op de valreep d.w.z. op een der laatste
bladzijden (332), in een zelfzuchtige context even opperen als missiemotivering door
een traditioneel missionaris, maar met woede door Paul Winters verwerpen als leidend
tot werken voor eigen zieleheil, niet voor dat der volken op de eerste plaats. Het lijkt
me dat hier onnodig een conflict wordt gesuggereerd tussen verticale en horizontale
liefde.
Hoe Christus' missiebevel in ieders gemoed functioneert is een geheim van de
individuele intieme verhouding tot de Heer. In ieder geval kan het door Christus
natuurlijk niet bedoeld zijn als een voor de mens zinledige oekase. Paulus'
omschrijving van het missiewerk als ‘evangelisare investigabiles divitias Christi’
verzacht het imperatief karakter. Die woorden houden echter voor ieder een
vooronderstelde taak in, nl. het ons bewust maken van Christus' rijkdommen, hetgeen
niet door kennisneming, maar door beleving kan geschieden. Met deze taak, de
verovering van een vol-christelijk bewustzijn, zijn wij echter blijkens het woord
‘investigabiles’ nooit volledig klaar, ook nooit definitief, daar onze psyche zich met
ups en downs ontwikkelt. Zo zal zich in zekere mate altijd de imperatief doen gelden,
met zijn eis van gelovige overgave. In dit verband echter is hij geen hatelijk plakkaat
meer, maar een vertrouwenwekkende richtlijn, die wel degelijk van belang is in het
missionaire leven. Bij lezing van het Dagboek heb ik dan ook herhaaldelijk gedacht
aan een gesprek, dat ik een dag of tien voor zijn dood mocht hebben met een pater,
die na 28 jaar missie met een verwoeste gezondheid in de Congo-kliniek te Antwerpen
lag. In confrontatie met het naderend sterven zijn leven overziende, deed hij alle
bijkomstigheden af met het Vlaamse woord ‘vodden’. Tastend naar de wezenlijke
gronden van zijn leven, trok hij het gesprek langzamerhand tot zich in een monoloog,
die iets tragisch-groots had als Van de Woestijnes Boer die sterft min de wrangheid;
daarin kwam een keer of drie de verzuchting voor: Dat ‘Gaat en onderwijst...’, dat
heeft al veel gedaan.
Berkhof, in zijn streven zich te concentreren op de kern, heeft de missionering
ontkleed tot op haar naakte liefde. Waar zijn werk deze in zo'n onbeperkte mate eist
11) Typering in de film Het mes, scenario van Hugo Claus; cf. Dagboek pp. 70 ss.
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dóór haar oude omkleding met goede werken én menselijke tekorten heen, wat
duidelijker het enorme kapitaal aan liefde te zien uitstralen, dat er sinds eeuwen in
ligt verdisconteerd. - Voor de scepticus Busken Huet was het steeds moeilijker
geworden iets te bewonderen. Maar wanneer hij de donkere kanten van de kruistochten
fors uitgestreken heeft, verklaart hij, tot onze verrassing: ‘Op de bodem echter van
dit alles lag.... de beste aandoening voor welke de volken van Europa in den loop
der eeuwen vatbaar gebleken waren’12).
Dat het Dagboek door Berkhof als probleemstelling is geconcipieerd, heeft
noodzakelijk tot gevolg dat in verband met het missiewerk allerlei moeilijkheden
worden opgeworpen, zonder dat deze weerlegd of tot hun juiste proporties
teruggebracht worden. Gebeurde dat wel, dan was nu eenmaal de agonie van Paul
Winters met tenslotte de liefde als narrow escape onmogelijk geweest. Hier en daar
worden de bezwaren wel enigszins ontzenuwd, maar in het grootste deel van het
boek overheersen ze, en niet als populaire dooddoenertjes waarmee de onkerkelijke
man uit het volk vaak zijn alibi motiveert. Tot dit genre vervalt Berkhof misschien
op een enkele plaats, waar hij o.a. de mislezerij van priesters op vakantie wel erg
breed uitmeet. Overigens dwingt de schrijver bewondering af, doordat hij blijk geeft
zich degelijk op de hoogte te hebben gesteld. Dat alle moeilijkheden volgens het
concept van de roman als bezwaren moesten blijven fungeren, neemt echter niet weg
dat de lezer telkens geprikkeld wordt tot eigen meningsvorming, wil hij zich geen
onvolledige, soms onjuiste visie laten aanpraten. En er wordt zo veel overhoop
gehaald, dat alleen een uitgebreide reeks gedocumenteerde detailstudies een afdoend
correctief zou kunnen vormen. Wij ondervinden dus hier dezelfde moeilijkheid als
prof. Elders13) tegenover Henri Brunings Vormkracht en Onmacht der Religie.
Ter verduidelijking willen wij nog op een enkel punt even ingaan. Berkhof laat
een ongelovige dokter in een grove uitval het bezwaar opperen, dat na het wegvallen
van de koloniale steun het missiewerk zal blijken van alle aantrekkingskracht
verstoken te zijn (190). Het oordeel in hoeverre deze uitspraak mag gelden voor India
(17), laat ik aan deskundigen over. Maar de lezer zal ze misschien onbewust
aanvaarden in haar algemeenheid, als de gewone stand van zaken in alle
missiegebieden. En dat is beslist onjuist. Omtrent Surabaya is mij met volle zekerheid
bekend, dat het omgekeerde heeft plaats gevonden: na de breuk met Nederland lopen
de kerken vol met Indonesiërs, vooral jongere. Ook omtrent Congo en andere gebieden
verneemt men dergelijke getuigenissen.
Door het oprakelen van allerlei kwesties en het doen lanceren van ongenuanceerde
meningen, hoezeer ook verantwoord als functioneel in de roman als kunstwerk, is
Dagboek voor oningewijde lezers een gevaarlijk boek. Ondertussen is ieder gevaar
nog geen ramp. Enkele peilingen onder volkse lezers in België toonden aan dat de
meest beklijvende indruk was: medelijden met en sympathie voor de missionarissen.
Dat er enige verwarring ontstaat, enkele scheve visies moeten worden
rechtgetrokken, wanneer het missiewerk gestalte krijgt in de litteratuur, moeten wij
maar voor lief nemen. Daartegenover staat als winst, dat het onder de aandacht van
een breed publiek wordt gebracht op een indringende wijze, waarvan alleen de
kunstschepper het geheim bezit.
12) Het Land van Rembrand, Haarlem 18862 I p. 63; vgl. M. Jochems c.m. De missie in de
litteratuur, Bussum 1952, pp. 16 ss.
13) Streven, juli en aug. 1962, pp. 950 en 1043 ss.

Streven. Jaargang 17

Streven. Jaargang 17

975

Half-jaarlijks overzicht Engelse paperbacks
W. Peters S.J.
TOEN wij drie jaren geleden deze service-rubriek stop zetten, was de reden en
oorzaak hiervan dat niettegenstaande alle goede bedoelingen het onmogelijk bleek
een enigzins verantwoord overzicht te geven van een markt die onhanteerbare
proporties had aangenomen. Wanneer wij thans deze rubriek weer opnemen, is dit
niet omdat de markt geslonken of overzichtelijk geworden is. Het tegendeel is waar.
Vandaag aan de dag hebben zich in Engeland een honderdvijftig uitgeversfirma's op
de pocketmarkt gewaagd, waarvan de oudste en veruit de grootste, Penguin, alleen
al vier honderd nieuwe titels per jaar voor zijn rekening neemt. Het lijkt ons duidelijk
dat er overproduktie is, dit niet zozeer wat betreft de oplage van de verschillende
uitgaven als wel wat betreft de uitgaven zelf: onwaarschijnlijk veel rommel wordt
gepubliceerd, en dit is nog niet zo erg, ware het niet dat het goede pocketboek
daardoor moeilijk naar voren komt. En juist omdat er zoveel voortreffelijke
pocketbooks worden gepubliceerd, menen wij het aan het goede boek verschuldigd
te zijn er het onze toe bij te dragen dat het niet bedolven raakt onder de massa
minderwaardig leesmateriaal dat ons wordt toegeworpen. Wij leggen ons hierbij
vanzelfsprekend grote beperkingen op en bewegen ons dan ook niet buiten het boek
van blijvende waarde, terwijl wij slechts bij uitzondering de roman zullen vermelden.
Het boek van blijvende waarde blijkt in de meeste gevallen een goedkope heruitgave
te zijn van een soms kort-, soms lang-geleden verschenen boek, en de waarde van
de heruitgave vindt een weerspiegeling in de hogere kosten ervan. Wij willen in deze
overzichten geen enkele aanspraak maken op volledigheid.
Het is niet verwonderlijk dat de afgelopen maanden zich op de eerste plaats
gekenmerkt hebben door de vruchten van wat men wel mag noemen de
Shakespeare-industrie. We zullen de goedkope uitgaven van Shakespeareaanse studies
later in een afzonderlijk artikel bespreken. Shakespeare wordt op de voet gevolgd
door de kerk: het aantal boeken over de kerk, godsdienst, bijbel e.d. is verblijdend
groot en zij zijn van een stimulerende voortreffelijkheid. The New Testament van de
New English Bible verscheen ruim drie jaar geleden (Streven wijdde hier een
bespreking aan) en meer dan vijf miljoen exemplaren vonden hun weg de gehele
wereld over. In een typografisch keurig verzorgde en wonderlijk goedkope uitgave
brengt Penguin deze vertaling nu als pocketbook op de markt (5 sh.). Over de
geschiedenis van deze vertaling, alsook van de vele vertalingen in het Engels die
hieraan voorafgingen kan men lezen in The English Bible (Un. Paperback, Methuen,
12 sh. 6 d.), waarin de auteur F.F. Bruce bovendien de uitzonderlijk hoge literaire
merites van de meeste vertalingen vertalingen bespreekt; het is een studie die de
Anglist bizonder zal aanspreken. Gelijktijdig met genoemde goedkope uitgave van
het Nieuwe Testament deed Penguin ook drie commentaren verschijnen op de
synoptici: Saint Matthew door J. Fenton, Saint Mark door D.E. Nineham en Saint
Luke door C.B. Caird (ieder 7 sh. 6 d.). Het commentaar, dat de tekst niet woord
voor woord volgt, maar als regel een korte passage als uitgangspunt neemt, is niet
op de eerste plaats devotioneel, maar bedoelt voornamelijk voor de ontwikkelde lezer
de passage zodanig te verduidelijken dat zij de volheid
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van haar inhoud laat uitkomen; om deze reden wordt de controverse vermeden.
Het valt moeilijk over bijbelstudies te spreken zonder daarbij de naam van C.H.
Dodd te noemen. Zijn History and the Gospel (Hodder, 3 sh. 6 d.) dateert van juist
voor de oorlog; het thema van evangelie en geschiedenis is vandaag nog even actueel
als een kwart eeuw geleden en met de helderheid die we van Prof. Dodd verwachten,
wordt hier in kort bestek dit boeiende onderwerp besproken. Hetzelfde onderwerp
wordt ook aangeraakt door de Schotse Professor R. Davidson in zijn The Old
Testament, hetgeen het eerste werk is in een serie-uitgave van Hodder and Stoughton
onder de titel Knowing Christianity (12 sh. 6 d.). Davidson beperkt zich niet tot
Jahweh als de God der geschiedenis, maar komt in zijn bevattelijke, overzichtelijke
studie over verschillende aspecten te spreken van het godsdienstig leven der Hebreeën:
hun eredienst, hun wijsheid, hun geloofsproblemen, hun toekomstvisie, hun
gebedsleven, enz. Het tweede deel van deze serie draagt de titel The Christian Faith
en werd geschreven door F.W. Dillistone (12 sh. 6 d.). Schr. volgt hierbij een procédé
dat deze dagen populair is. Hij gaat namelijk uit van de huidige situatie waarin het
mensdom zich bevindt, bijzonder de aandacht richtend op de typische noden en
behoeften van de mens dezer tijden. Daarna toont hij aan hoe het geloof van de
christenmens - niet het christendom, een woord dat hij liever vermijdt - het antwoord
is op deze noden en behoeften. Ofschoon deze benadering wel interessant en leerzaam
is, staan wij enigszins skeptisch tegenover het procédé zelf; het is niet steeds even
overtuigend en wekt nu en dan de indruk dat de klemtoon bij het lezen van de Schrift
zo gelegd wordt dat er inderdaad een antwoord op de noden en behoeften gegeven
wordt: het betekent nog niet dat daarom de tekst ook zo gelezen behoort te worden.
De tegenovergestelde methode wordt gevolgd door Herbert M. Waddams in diens
Life and Fire of Love, hetgeen als ondertitel draagt Prayer and its suppositions
(S.P.C.K., 18 sh. 6 d.). Uitgangspunt van deze populaire studie is de praktijk van het
christenleven: het bidden, de boetedoening, zelfverloochening, de liturgische dienst,
het wezen van de Bijbel, enz., en uit een frisse, degelijke, ofschoon niet bepaald
briljante uiteenzetting wordt dan gemakkelijk de conclusie getrokken dat in het
christelijk leven de oplossing gegeven en gevonden wordt voor de problemen van
de hedendaagse mens. Naar onze mening heeft schr. dit boek bedoeld als een rustige,
bemoedigende stem te midden van veel verwarrend rumoer, dat geassocieerd wordt
met boekjes als Honest to God, The Honest to God Debate, The New Morality, No
New Morality, en For Christ's sake. Schr. keert zich echter niet tegen de spiritualiteit
van de South Bank, maakt geen verwijten, houdt zich buiten het krijgsgewoel, maar
indirect kiest hij niet alleen partij, maar waarschuwt hij zijn geloofsgenoten. Voor
wie zich fel occuperen met het boekje van Bisschop Robinson lijkt ons lezing van
The Reformation door Owen Chadwick bijzonder nuttig (Penguin, 7 sh. 6 d.). Deze
Anglicaanse professor in de kerkgeschiedenis te Cambridge geeft een bijzonder
penetrerende en zeer faire analyse van allerlei factoren die het hunne tot de reformatie
hebben bijgedragen, en tevens tot de contra-reformatie. Het inzicht in deze factoren
zal velen ten goede komen wanneer zij proberen godsdienstige beroeringen van deze
tijd te vatten: er is niet veel nieuws onder de zon. Het deeltje behoort tot de Pelican
History of the Church waarin nu ook verschenen is A History of Christian Missions
door Stephen Neill (10 sh. 6 d.), hetgeen de geschiedenis geeft van de missionaire
Kerk.
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Iets van de nagalm van de Robinson-controverse horen wij in A Layman looks at the
Church, waarin Sir K. Grubb zijn hart eens lucht en het zijne zegt over allerlei
aspecten van het leven in zijn (Anglicaanse) kerk (Hodder and Stoughton, 5 sh.). De
clergé, de liturgie, de financiën, de preek, enz. enz., het komt allemaal ter sprake,
zonder bitterheid, maar wel met iets van teleurstelling. Daar de aangeroerde problemen
in grote lijnen teruggevonden worden in de katholieke kerk van eigen land, bevelen
we lezing van dit stimulerende boekje van harte aan. Het zal velen meer aanspreken
dan de uiteenzetting van wat de katholieke kerk is in Roman Catholicism (Pelican,
4 sh. 6 d.). Niet dat de dominicaan Sebastian Bullough geen uitmuntend boek zou
hebben geschreven; maar het is uiteenzetting, en als zodanig ook bedoeld, en met
name voor niet-katholieken bedoeld. Van een apologetische inslag is geen sprake,
en hetgeen hij schrijft over het geloof en de roeping van de christen en over het leven
en de heiligheid van de Kerk in de wereld van vandaag, is zeer lezenswaard. Het is
overbodig iets toe te voegen aan de vermelding dat Collins een goedkope uitgave
deed verschijnen van Le Milieu Divin, waarbij de Franse titel gehandhaafd bleef
(Fontana, 3 sh. 6 d.).
Tot slot van deze sectie willen wij de lezing aanbevelen van William Temple,
Archbishop of Canterbury: His Life and Letters (Oxford paperback, 7 sh. 6 d.). Dit
is een verkorte uitgave (verzorgd door D.C. Somervell) van de officiële biografie
die in 1948 verscheen van de hand van de deken van Lichfield, F.A. Iremonger; de
eerste uitgave van ongeveer driehonderdduizend woorden werd teruggebracht tot
deze goedkope editie van honderdtwintigduizend woorden. Er moet echter
onmiddellijk aan worden toegevoegd dat er van mutilatie geen sprake is:
vanzelfsprekend werd veel correspondentie weggelaten, maar dit geschiedde zonder
dat het beeld van de grote aartsbisschop geschaad werd. Het boek heeft iets briljants,
en is in dit opzicht William Temple waardig. Schr. verliest zich niet in allerlei kwesties
van kerk-politieke aard; de mens blijft voortdurend in het middelpunt, maar steeds
in directe betrekkingen met zijn omgeving, en vooral met het kerkelijk leven van
zijn tijd. Temple was slechts twee jaar aartsbisschop van Canterbury toen hij tijdens
de oorlog stierf (1881-1944) en opgevolgd werd door Bisschop Fisher. Hij was een
mens van grote sociale bekommernis, stond te midden van soms rumoerige
theologische ontwikkelingen van zijn Kerk, en bevond zich ook aan het eerste begin
van de oecumenische beweging. Deze prachtige biografie bevat zodoende ook een
belangrijk stuk contemporaine Anglicaanse kerkgeschiedenis.
Wat het terrein der Engelse literatuur betreft, merken we op dat uitgevers er toe
overgaan om klassieke literaire studies te publiceren nu de klassieken zelf langzaam
aan allen in goedkope uitgave verkrijgbaar zijn. Zo publiceerde onlangs Macmillan
het bekende werk van George Saintsbury, getiteld A Short History of English
Literature waarbij de kortheid met een korreltje zout moet worden genomen: de study
telt nog altijd acht honderd pagina's (20 sh.), alsook Bradley's Oxford Lectures on
Poetry (11sh. 6 d.), terwijl het meer bekende werk van deze auteur over
Shakespeareaanse tragedies ook in goedkope uitgave verscheen: in ons artikel over
Shakespeare komen we daar op terug.
Met The Modern Age wordt het zevendelige werk onder de titel The Pelican Guide
to English Literature (Penguin, 7 sh. 6 d.) voltooid. Het is een lijvig deel geworden
van bijna zeshonderd pagina's, dat de literatuur behandelt sinds
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de dood van Hardy. Een dertigtal critici hebben hun bijdrage geleverd, ieder een
expert wat betreft een bepaalde literaire figuur. Er zijn enkele essays opgenomen die
meer algemeen van inhoud en strekking zijn, zodat ook heel veel moderne schrijvers
(alles bij elkaar over de honderd) een plaatsje in deze studie hebben veroverd. Men
vraagt zich onwillekeurig af of deze zevendelige serie niet ander kritisch werk van
min of meer dezelfde opzet en omvang overbodig maakt. Zo publiceert Oliver and
Boyd zijn Writers and Critics, waarin tot nu toe een dertigtal schrijvers besproken
werden. Onmiddellijk valt echter op dat hier niet alleen Engelse auteurs bestudeerd
worden; er verschenen ook studies over Rilke, Ibsen, Laforgue, Brecht en Sartre,
terwijl men wat Engelse auteurs betreft nog niet verder terug de geschiedenis is
ingegaan dan Ruskin. Onder de meest recente addities tot deze serie vinden we een
bevredigende studie, Yeats, door Peter Ure, en een zeer onbevredigende verhandeling,
Graham Greene, van de hand van de jonge criticus David Pryce-Jones (niet verwarren
met de veel oudere Alan Pryce-Jones). Het ongeluk is dat de schr. een hoogst
gebrekkig idee heeft van wat katholiek-zijn en katholiek denken behelst, en bijgevolg
in Greenes boeken dingen leest die er eenvoudig niet staan (Oliver and Boyd, 5 sh.).
Een uitvoerige studie getiteld D.H. Lawrence: Novelist geeft ons de ietwat beruchte
Cambridge-criticus F.R. Leavis. Het boek dateert uit 1955 en opnieuw is het Penguin
die deze keurige paperback publiceert (12 sh. 6 d.). Voor Leavis is Lawrence de
laatste der grote Engelse romanschrijvers en zet hij de traditie voort van Jane Austin,
George Eliot, Henry James en Joseph Conrad.
Een ander, zo niet berucht dan toch beroemd Cambridge-criticus was I.A. Richards,
wiens invloed zich voor de tweede wereldoorlog deed gelden. Vijfendertig jaar na
de oorspronkelijke uitgave publiceert Routlegde nu Practical Criticism in goedkope
vorm (12 sh. 6 d.). Het is waarschijnlijk iets minder bekend dan zijn Principles of
Literary Criticism, maar het feit dat het tot tien maal toe herdrukt werd alvorens het
zijn weg vond naar de pocketbook-markt, is voldoende aanduiding dat we met een
populair werk te doen hebben. De titel geeft de bedoeling aan; aan de hand van dertien
becommentarieerde gedichten wijst Richards de student - want voor hem is de studie
voornamelijk bedoeld - de weg op het terrein van literaire waarde-oordelen.
Een ander groots opgezet en met bewonderenswaardige voortvarendheid uitgevoerd
serie-werk draagt de titel Writers and their Work. Toen het honderdste deeltje
verscheen, wijdden we aan deze serie een korte beschouwing in dit tijdschrift. Het
respectabele getal honderd negen en zestig is nu bereikt, wel een bewijs van
doorzetting zowel bij Longmans als bij The British Council. De twee laatste addities
handelen over The English Short Story (2 sh. 6 d.). De schr., T.O. Beachcroft, volgt
de methode aan deze serie eigen, d.w.z. het opstel is voornamelijk oriënterend van
opzet, het is een eerste wegwijsmaken op een afgebakend terrein. De essays zijn
gewoonlijk van dezelfde lengte, ongeveer een veertig pagina's, en worden gevolgd
door een korte biografie. De laatste twee deeltjes zijn van goede kwaliteit, maar zoals
bij vorige boekjes het geval was, zijn ze iets te summier: men wil er meer van weten,
men mist bepaalde namen. De uitgevers zullen hier echter wel aanvoeren dat dit juist
de bedoeling is: de appetijt wordt geprikkeld, en men ga zelf op zoek naar meer.
We besluiten deze sectie met het vermelden van wat ‘kleingoed’. We geloven niet
dat John Betjeman zich hierdoor beledigd zal voelen, want de pretentie een groot
dichter te zijn heeft hij niet; hij is in ieder geval de meest gelezen
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dichter van deze tijd, en zijn in verzen geschreven autobiografie van enkele jaren
terug bereikte in korte tijd een verkoop van zeventigduizend exemplaren: het is mede
natuurlijk een vrucht van de televisie waarvoor hij vaak verschijnt. Zijn Collected
Poems, nu in chronologische orde bijeengebracht (John Murray Paperbacks, 5 sh.)
geven een idee van de grote woordvaardigheid, een goed ontwikkeld ritmische
sensitiviteit en een sterk evocatief gevoel voor plaats en ruimte van deze dichter.
Lichte, vaak lugubere poezie vinden we bijeengebracht in The Penguin Book of sick
Verse (5 sh.); men neme sick hier in een wijde zin, zodat allerlei aberraties van de
geest hieronder vallen. Ofschoon de bedoeling, zoals de anthologist G. Macbeth ons
mededeelt, is ‘to amuse’, is de grap menigmaal wat wrang. Nog lichter zingt de muze
in The Pan Book of Limericks (2 sh. 6 d.), hetgeen goede lectuur is voor een treinreis:
de tekeningen harmoniëren goed met de vrolijke noot van de versjes. Serieuzer naar
inhoud is het zesde deeltje van New English Dramatists (Penguin, 4 sh. 6 d.) waarin
zijn opgenomen John Whiting's The Devils, H. Livings' Nil Carborundum, en het
stuk over Thomas More dat een recent succes is geweest zowel in Londen als New
York, Robert Bolt's A Man for all Seasons. Tot slot vermelden we hier dat het
klassieke meesterwerkje van J.D. Salinger The Catcher in the Rye, (Streven juni
1963), nu in een goedkope Penguin uitgave is verschenen (3 sh. 6 d.).
Van het toneel naar de opera is een kleine sprong. Pan books heeft The Pan book
of Opera gepubliceerd (6 sh.) dat zesenzestig opera's van tweeendertig componisten
bespreekt; de bespreking bestaat telkens uit een algemene inleiding en een korte
samenvatting waarna de muziek van de opera becommentarieerd wordt. En passant
worden nog vele andere opera's vermeld, vaak als vergelijkingsmateriaal, of als
voorbeelden van beïnvloeding, e.d. Dit werk van rium vijfhonderd pagina's werd
samengesteld door A. Jacobs and Stanley Sadie, en zal in de buurt van het
televisietoestel goede diensten gaan bewijzen.
Wanneer Engeland door een magere literaire periode heengaat, weet zich de
biografie gewoonlijk op hoog peil te handhaven, en een der grootste zegeningen van
de pocketindustrie is wel dat voortreffelijke levensschetsen na kortere of langere
periode in een goedkope uitgave verschijnen. Jonathan Cape heeft nu Catharine of
Aragon als pocketbook op de markt gebracht (10 sh. 6 d.); deze studie van Garrett
Mattingley werd destijds in Streven lovend besproken. Dezelfde uitgever geeft ons
ook David Harris Wilson's King James VI and I, al even fascinerend als het eerst
genoemde boek (12 sh. 6 d.). Bijzonder welkom is Gladstone door Philip Magnus
(John Murray Paperbooks, 10 sh. 6 d.), een lijvig deel van bijna vijfhonderd pagina's,
dat ons naast een beeld van deze veelzijdig begaafde christen-staatsman een groot
stuk negentiende eeuwse parlementaire geschiedenis van Engeland geeft.
'n Heel bijzondere aanbeveling verdient The Rise and Fall of the Third Reich, de
geschiedenis van het Nazi Duitsland. Voor wie als volwassene de jaren 33 tot 45
heeft meegeleefd, is dit boek van William L. Shirer, vijf jaar geleden verschenen,
uitzonderlijk boeiend, temeer daar het achtergronden geeft, motieven en
schermutselingen achter de schermen, waarvan wij destijds, vooral gedurende de
oorlogsjaren, geheel onkundig waren. Allesbijeen een trieste geschiedenis; het enige
wat een glimlach oproept is de omstandigheid dat het ons gegeven wordt in een
‘pocketbook’: men moet over een kolossale binnenzak beschikken om dit boekwerk
van 1436 pagina's daarin te laten glippen (Pan, 12 sh. 6 d.).
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Het is te verwachten dat de in het najaar te houden algemene verkiezingen Engeland
in het middelpunt van de belangstelling zullen plaatsen. Wat betreft de verkiezingen
zelf is Guide to the General Election nuttige en interessante lezing (Pan, 3 sh. 6 d.).
Simpel van opzet geeft dit boekje alle mogelijke praktische informatie, met
uitzondering van de overwinnaar in de strijd. Van heel wat grootser allure is Robert
McKenzie's British Political Parties (Mercury, 21 sh.), een boek van bijna zeven
honderd pagina's, hetgeen vorig jaar in Streven besproken werd. Uitgaven die over
de afzonderlijke partijen handelen zijn H. Pelling's A Short History of the Labour
Party (Papermack, 10 sh. 6 d.) en twee Penguin pocketbooks: Why Conservative?
en Why Labour? (beide 3 sh. 6 d.), respectievelijk geschreven door T. Raison en J.
Northcott. Voor wie niet direct bij deze partijen en de verkiezingen betrokken is en
daardoor een en ander objectiever kan beoordelen is er van een diepgaand verschil
tussen beide partijen weinig sprake; dit geldt niet alleen van de praktische maatregelen
die in het vooruitzicht worden gesteld om welvaart te geven aan land en volk in een
verscheurde wereld, maar het geldt ook van de onderliggende princiepen en motieven.
Hetgeen echter in deze twee boekjes naar voren komt, is niet het officiële programma
waarmede de partijen de strijd ingaan; het bevat voornamelijk reflecties op wat iedere
partij voornamelijk voor de geest moet houden, en in beide gevallen zijn het reflecties
van een vurige tory en en even vurige Labour-man.
Land en volk zijn belangrijker dan de partijen en de verkiezingen. Twee wel zeer
uitlopende uitgaven verdienen vermeld te worden. Methuen's University Paperback
publiceerde Maps and Diagrams door F. Monkhouse and H. Wilkinson (25 sh.), een
boek voor statistici en sociologen. Ofschoon het boek een overweldigende massa
materiaal bevat, realisere men zich wel dat het verschaffen van zulk materiaal toch
niet de eerste bedoeling van dit boek is geweest: het is voornamelijk gewijd aan de
wetenschap en techniek van het opstellen van statistieken, grafieken e.d. Arthur
Marwick's The Explosion of British Society 1914-62 geeft een stuk hedendaagse
geschiedenis. De eerste wereldoorlog had het effect van een explosie en met de
decadentie die hierop volgde, vertoont zij een bijzondere karakteristiek, die het thema
vormt der vijf hoofdstukken. Geheel overtuigend is het thema niet uitgewerkt, en
wel omdat het meten en passen de indruk wekt dat feiten zich moeten schikken naar
een theorie of visie. Lezenswaard is ook The Making of Modern Britain, hetgeen de
periode behandelt van George de Derde tot die van Elisabeth de Tweede. De auteurs
Derry en Jarman richten zich op de eerste plaats tot de studerende jeugd; het boek
is echter zo alomvattend en daarbij zo overzichtelijk gecomponeerd dat het een nuttig
boek is voor ieder die zich interesseert voor het leven en werken van de Engelsman
van nu en van een voorbije periode (Murray paperback, 7 sh. 6 d.). Als toegift zij
verwezen naar Pillar to Post, een grappige verzameling cartoons over allerlei
bouwstijlen, getekend door Osbert Lancaster, en door hem zelf van vaak zeer geestig
commentaar voorzien (Murray Paperback 5 sh.).
Het zou jammer zijn indien we de aandacht niet richtten op enkele pocketbooks
die moeilijk onder één noemer zijn te vatten. Een zakelijk uiteengezet, goed
gedocumenteerd overzicht van hetgeen in Cuba heeft plaats gevonden treft men aan
in Cuba, an American Tragedy, geschreven door twee jonge Amerikaanse geleerden
Robert Scheer en Maurice Zetlin (Penguin 5 sh.). Een
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met enthousiasme en liefde voor het vak geschreven inleiding op prehistorie en
archeologie is Glyn Daniel's The Idea of Prehistory (Pelican 4 sh.), hetgeen naast de
oorsprong en ontwikkeling van deze wetenschap ook nieuwere opvattingen en
methodes ter sprake brengt. Voor iedere classicus en voor ieder die door Griekenland
en zijn geschiedenis geboeid wordt is The Splendour of Greece een bijzonder mooi
boekje. De auteur Robert Payne geeft ons een beschrijving van een ‘Grand Tour’ die
hem in Athene bracht, in Delphi, Corinthe, Rhodes enz. In fraai proza worden land,
volk en kunst van een ver verleden levendig en levend voorgesteld. Om dit
merkwaardige quartet te completeren verwijzen wij naar W. Barrett's Irrational Man,
een boek dat destijds ook in Streven werd besproken. De Amerikaanse auteur
publiceerde deze ‘study in existential philosophy’ in 1958 en het boek is een voorbeeld
van een overzichtelijke, zeer heldere behandeling van hetgeen zich op het gebied
van het existentialisme heeft afgespeeld. De auteur gaat terug naar de eerste
symptomen zoals wij die aantreffen bij Kierkegaard en Nietsche en schenkt daarna
zijn aandacht aan verschillende moderne vormen ervan. We kunnen het boekje de
ontwikkelde lezer niet warm genoeg aanbevelen (Mercury, 12 sh. 6 d.).
Er is een zekere verwantschap tussen Barrett's studie en een boek dat enkele jaren
geleden heel wat deining veroorzaakte in Engeland, te weten Colin Wilson's The
Outsider. Het verscheen in 1956 toen de ‘angry young men’ voor wat rumoer zorgden;
en Colin Wilson schaarde men onder deze vertoornde jonge mannen. De vertoornde
jonge man bleek echter in zijn eerste het beste boek een veel belezen mens te zijn,
met de allures van een denker; het thema van de outsider, van de buitenstaander, van
de vreemdeling, dat men als vanzelf associeert met een roman van Camus maar dat
ook onmiddellijk een Dostojevski en Sartre oproept, was van een bijzondere
actualiteit; vele angry young men waanden zich in de positie van de outsider, alleen
al door het feit dat zij niet van Oxford of Cambridge kwamen, maar van Red brick
universities. Wanneer we Wilsons boek na acht jaren herlezen, draagt het heel
duidelijk sporen van een eersteling, en wat erger is, sporen van een compilatiewerk,
met weinig origineel denken, en ook weinig diepgaand denken (Pan, 5 sh.). Wilson
slaagt er overigens wel in te voorkomen dat hij uit het nieuws raakt, ofschoon hij de
indruk wekt er van af te zien als een soort cultuurfilosoof beschouwd te worden.
Niettegenstaande zijn geleerd aandoende inleiding is Encyclopaedia of Murder,
samengesteld met medewerking van Pat Pitman, weinig anders dan een samenraapsel
van min of meer sensationele moorden in de laatste twee of drie eeuwen bedreven,
voornamelijk in Engeland. Diepgang is totaal afwezig; er wordt geen poging gedaan
om aanleg, motieven e.d. te betrekken bij de moordgeschiedenis, zodat het weinig
meer is dan een poel van sensationalisme (Pan, 7 sh. 6 d.). Het is natuurlijk mogelijk
dat het thema van de outsider de inspiratie geweest is van deze zonderlinge
encyclopedie. Het is het zonder twijfel wel geweest van de roman Adrift in Soho, die
in 1961 verscheen (Pan 3 sh. 6 d.), De titel is veelzeggend; bijzondere literaire
verdiensten heeft dit boek niet; het is zonder twijfel in beduidende mate
autobiografisch en werpt zodoende enig licht op het waarom van de toorn van deze
jonge mensen.
En met deze slot-alinea van dit overzicht, geheel gewijd aan Colin Wilson, heeft
deze auteur meer gekregen dan hem eigenlijk toekomt.
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Toneel te Antwerpen
Het nog te groene hout
C. Tindemans
WIE zich in Zuid-Nederland voor het theater interesseert, heeft in het voorbije seizoen
zijn aandacht aan (minstens) twee feiten moeten wijden: het debuut van een nieuwe
directeur bij de KNS-Nationaal Toneel en een ontwerp van de Minister van Cultuur,
dat de structuur van het theater wilde hervormen.

Reorganisatie
Om met dit laatste te beginnen: aan het nieuwe Koninklijke Besluit zitten twee
gewichtige consequenties vast, een terminologische en een financiële; het zal niemand
verwonderen dat de schermutselingen hoofdzakelijk werden gevoerd in fuctie van
het tweede aspect. Als je de letter van de vroegere wet nuchter bekijkt, ligt het
probleem vrij eenvoudig. De jaarlijkse begroting voor het theater heeft twee posten:
een voor het amateurtoneel en een voor het beroepstoneel. Voor dit laatste staan
zowat veertien miljoen frank ter beschikking. Deze (beslist niet grote) koek wordt
verdeeld in twee secties: aan de ene kant, de stadstheaters van Antwerpen en Brussel,
met een supplementair gedeelte voor Antwerpen, dat ook de stadsschouwburg te
Gent bespeelt en bovendien nog fungeert als Nationaal Toneel; aan de andere kant
heel dat hybriede slag van toneeltroepjes die niet helemaal meer amateur zijn, maar
ook beslist niet volkomen professioneel. In het verleden werden ze
‘semi-professioneel’ genoemd, zonder dat iemand juist wist wat daarmee werd
bedoeld. Het ministerie wilde deze niet-hanteerbare term nu bruikbaar maken.
Deze renovatie is niet zomaar uit de hemel gevallen, maar moet worden gesitueerd
in de ontwikkeling van het toneelleven in Vlaanderen sedert enkele jaren. Toen in
1951 het eerste vestzaktheatertje in Antwerpen startte, was dat een aangelegenheid
voor intimi. Een aantal literaire nalopertjes wilden het nieuwste van het nieuwe
vertoond zien in privé-kring, zonder dat er sprake was van enige publieke bedoeling
of van een regelmatig optreden. Maar geleidelijk is de belangstelling gegroeid vanzelf of artificieel, dat laten we hier in het midden (de pers, die vele brave
waagstukken zonder meer als vol-professioneel beoordeelde, heeft daarin een niet
erg boeiende rol gespeeld) -, nog niet zo dat de onderneming er commercieel leefbaar
door werd, maar in elk geval bleven de uitstraling en het stilistisch perspectief niet
meer beperkt tot een aantal enthousiastelingen. Epigonen maakten zich meester van
het initiatief en de vestzaktheatertjes ontkiemden als de spreekwoordelijke
paddestoelen. Meteen ontstond de ambitie, een repertorium te realiseren dat zich
sterk onderscheidde van het officiële beroepstheater. Het nieuwe à tout prix werd de
slagzin waarmee deze kleine scènes hun sociologische aanwezigheid meenden te
kunnen verantwoorden. Sommige van hun avonturen stegen ver uit boven het
aanvankelijk cercle-privé-aspect, zonder daardoor een reële waarde te
vertegenwoordigen. Toen ook de radio uit deze kringen ging recruteren, waren ze
voor de toekomst geaccepteerd. Het ministerie kwam hun met (vrij bescheiden)
financiële middelen tegemoet, omdat men (in principe terecht) de overtuiging was
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toegedaan dat daar een soort van theater werd bedreven waarvoor de officiële
schouwburgen geen energie, geen feeling of geen geld hadden.
Zolang deze initiatieven een toneelhistorische functie respecteerden, was er weinig
tegen in te brengen. Maar de zaak is boven de bescheiden experimenten uitgegroeid.
Te Gent was het Arcatheater, dat uit deze roes ontstond, jarenlang de enige
gelegenheid om eigentijdse toneelletterkunde (met meer nadruk op letterkunde dan
op toneel) te beleven. Uit het Antwerpse Theater op Zolder is het Nederlandse
Kamertoneel ontstaan, dat de hele evolutie duidelijk illustreert door van het onstuimige
avantgardisme-uit-vooropgezetheid weg te groeien naar een boulevardiërend troepje
dat eigenlijk wel anders wil maar om de lieve centen niet meer anders kan. Bijna
nooit werd de vraag gesteld of de hele bedrijvigheid wel aan een behoefte
beantwoordde, een probleem dat ik niet wil overschatten, omdat het altijd een hele
vraag is of ergens wel behoefte aan bestaat. De resultaten stonden zelden op dezelfde
hoogte als de bedoelingen. Een eigen stijl is nauwelijks ontwikkeld en vele van deze
kleine cenakeltjes speelden elkaar alleen maar vlijtig na. Wie dus wil reorganiseren,
ziet zich voor dit saldo geplaatst: aan het bestaansrecht van deze kleine kringen kan
niet meer getwijfeld worden, aan de kwaliteit ervan heel zeker wel.
Dus moest er aan gedokterd worden. Men wil het amateuristische gescharrel nu
doen ophouden en het hele bedrijf op een professionele basis vestigen. Meteen zijn
een aantal van deze waaghalzige ondernemingen niet langer in staat professioneel
te doen en treedt er automatisch een biologische sanering op. Uit wat overblijft,
gerecruteerd uit voldoende geschoolde krachten, kunnen met de tijd fatsoenlijke
troepen groeien. Deze beslissing kan principieel alleen maar gezond genoemd worden.
Eindelijk wordt nu eens centraal gepland en nog wel op langere termijn. Natuurlijk
zijn vele detailproblemen daarmee nog niet van de baan, maar ergens wordt nu toch
een, wellicht nog betwistbare, grens getrokken tussen geliefhebber en beroepstheater,
een onderscheid dat niet in kwaliteitsnormen kon gevonden worden en daarom in de
organisatievorm werd gezocht. Incidenteel is het wellicht jammer dat enkele
idealistische mensen in hun ontplooiing worden geremd, maar wil men zich iets
langer bezinnen over de opdracht van het theater, dan zal men inzien dat thans kansen
worden geboden voor een nu niet meer lukrake speeldrift maar voor een evenwichtige
aanpak, waarin geen plaats meer is voor improvisatie of wensdromen, maar
integendeel voorzichtig moet worden getast naar de kansen op niveau en leefbaarheid.
Voor wie nuchter wil blijven, liggen thans wegen uitgetekend die een regionale
spreiding van het goede theater mogelijk moeten maken.
Samen daarmee moet men zich echter ook intens gaan bezighouden met het bouwen
van nieuwe theatercentra. Helaas rekenen onze steden ook daarvoor te uitsluitend
op de gulheid van het centrale bestuur. Op privé-initiatief van enige omvang mag
men niet hopen; en komt er ergens bij stedelijke of intercommunale instanties toch
een bouwimpuls los, dan denkt men slechts in laatste orde aan zoiets als een
cultuurcentrum met een theater.

Nieuwe directeur
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Het onafgebroken ijveren voor een nieuwe schouwburg te Antwerpen is een van de
spectaculaire aspecten geworden van de nieuwe directeur van de KNS - NT te
Antwerpen, Bert Van Kerkhoven. Na vele jaren activiteit als radiojour-
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nalist heeft deze rustige man (die een Nederlands spreekt dat heel wat behoorlijker
is dan wat velen van zijn acteurs plegen te gebruiken op de planken) zijn veilige job
opgegeven om zich te wagen aan de leiding van een schouwburg die aan vele ziekten
lijdt: politiek gekanker, een onvolledig gezelschap, een publiek met opvallend beperkte
smaak, een aftands gebouw en een pers die te gemakkelijk de persoon met de zaak
verwart. Ondanks een aanstekelijk dynamisme heeft de wet van de natuur zich laten
gelden: een deel van zijn vooruitzichten (en niet het minst belangrijke) heeft Van
Kerkhoven niet kunnen realiseren.
Hij was de eerste theaterdirecteur in Vlaanderen die een full-time dramaturg
engageerde; heel duidelijk is de opvatting van dit ambt nog niet, maar er werd toch
een basis gelegd voor fatsoenlijker werk later (wij doen alles later). Hij heeft van de
syndicale organisaties een versoepeling en rationalisering van de repetitietijden
verkregen. Hij heeft vanaf de eerste minuut aangedrongen op een zuiverder
taalbehandeling, ook buiten het plateau; de resultaten daarvan zijn nog niet erg
opvallend, maar het feit alleen al dat een rasecht Antwerpenaar in dat chauvinistische,
Sinjoors-wauwelende acteurswereldje een algemeen Nederlands poogt door te zetten,
heeft veel weg van een revolutionaire daad.
Andere maatregelen van de nieuwe directeur verdienen iets meer aandacht. Hij
heeft de mogelijkheid gastacteurs aan te werven bijna tot een werkprincipe verheven
en het ligt in zijn bedoeling ermee door te gaan. Dit schept alweer mogelijkheden
voor later. Omdat hij zich ergerde aan de gebrekkige vertalingen die soms door de
theaterbureaus worden afgeleverd, liet hij zijn stukken vertalen door Vlaamse
literatoren. Meer dan één reputatie is daarover gestruikeld, literatuur en speeltekst
zijn nu eenmaal niet identiek maar het is toch weer een stap in een nieuwe richting.
De meest opvallende vernieuwing was het engageren van gastregisseurs. Het is
ook de grootste vergissing geworden, niet op het werkprincipiële vlak maar in de
resultaten. Er was reden om de adem in te houden toen bekend raakte dat hij voor
18 vertoningen niet minder dan 14 regisseurs voorzag, het zijn er zelfs 15 geworden.
Na de verrassing, dat we over zulk een massa creatieve spelmakers beschikten, kwam
men bij nader inzien tot niet zo frisse conclusies: nagenoeg iedereen die zich in de
bovengenoemde semi-professionele cenakeltjes aan regie had vergrepen, werd
opgecommandeerd. Het resultaat is catastrofaal geworden. Op een nogal drastische
manier zijn daarmee enkele dingen duidelijk geworden, zij het op de rug van het
publiek: er werd een natuurlijke selectie doorgevoerd, en als Van Kerkhoven nu de
moed bezit, daar voor de volgende seizoenen consequente conclusies uit te trekken,
dan kunnen we deze koppensnellerij nog positief beoordelen ook. Stevige aureolen
werden verpulverd, essentiële tekorten in vorming en intelligentie werden zonder
genade blootgelegd, en de oogst is alles bij elkaar erg schaars. Maar wat zich heeft
gehandhaafd, is winst voor ons professionele theater. Zonder het risico van Van
Kerkhoven hadden we die niet gehad, niet eens op lange termijn.
En dan zijn er de fouten waarvan moeilijk te zeggen valt of ze rechtstreeks
samenhangen met de persoonlijkheid van de nieuwe directeur dan wel met de
complexe Antwerpse theaterconstellatie. De dosering van de programma's is
adembenemend heterogeen gebleven. Dit hangt samen met de erbarmelijke exploitatie
van de schouwburg, waar om de veertien dagen een nieuw stuk klaar moet staan.
Van een historisch spel wordt overgewipt naar een hedendaagse thriller, een
saloncomedie of een tijdsstuk, om dadelijk daarna weer
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terug te keren naar speels lyrisme, atmosfeerintrige of Shakespeareherdenking. Geen
zinnig mens is in staat om deze klimatologische haasje-overs tot een sluitend geheel
aaneen te rijgen. Van een eigen seizoengelaat kan aldus nooit sprake zijn. Daar kwam
dit jaar dan nog bij dat elk van de diverse regisseurs met zijn eigen beginselen en
methodes werkte, waardoor de acteurs nog meer werden afgejakkerd.
Belangrijk is toch wel dat Van Kerkhoven door de toneelmensen beschouwd blijft
als een indringer, dat hij niet tot het eigen milieu behoort. Dat houdt in dat hij meer
met theoretische overtuigingen moet werken dan met uit ervaring gewonnen inzicht,
en ook dat weerspiegelt zich in het algemene beeld. Ook Van Kerkhoven schermt
graag met wat hij noemt ‘draagrollen’, het verkapte virtuozendom, het sterrentheater,
dat steunt op individuele glansprestaties die een onvolmaakte regie kunnen
verdoezelen. Daarmee weet hij zich op één lijn met de doorsnee-smaak van het
Antwerpse publiek, ook van de pers. In plaats van naar gemeenschapskunst, ensemble,
homogeniteit, analyse, gaat de voorkeur uit naar instinctief talent,
gevoelstemperament, eruptiviteit. Dat mijn eigen voorkeur uitgaat naar de
geïnterpreteerde regie meer dan naar de sentimentsbravour, mag geen invloed hebben
op mijn oordeel over het seizoen. Maar zelfs met een sterrentheater lijkt het me
voorlopig niet mogelijk een eenheid te scheppen in de stijl van het gezelschap,
aangezien de uiteenlopende techniek van de vele regisseurs telkens variërende
temperamenten reveleert. Daar komt nog bij dat het gezelschap het momenteel zonder
grootse talenten moet stellen. Dat hoeft niet bij voorbaat een tekort te zijn als je je
programma maar regelt naar dat besef. Dat is echter niet gebeurd en daardoor vooral
is dit eerste seizoen artistiek geen meevaller kunnen worden. De draagrollen hebben
het niet gedaan; waar daarentegen groepswerk werd bedoeld, soms zelfs met nog
niet eens groen hout uit de Toneelstudio, werden momenten bereikt van intense
prestaties. Het slagen of mislukken van de directeur in de toekomst wordt
geconditioneerd door de hachelijke keuze tussen deze twee richtingen, een keuze die
iets te maken heeft zowel met smaak en oordeel als met realiteit en bedoeling.
Voorlopig zie ik deze homogeniteit binnenin nog niet tot stand komen.

Repertorium
Het was een trouw refrein geworden elk jaar de vertegenwoordigers van de eigen
toneelauteurs te horen klagen over het gemis aan belangstelling voor hun werk. Van
Kerkhoven heeft ineens vier werken van eigen bodem geprogrammeerd (plus nog
een Vlaamse eenakter en een stuk van een Franstalige landgenoot). Kwantitatief was
dus alles in orde, maar kwalitatief zijn we er daarmee nog niet.
Meer uit piëteit dan uit oprechte waardering werd het seizoen geopend met Dona
Mirabella van de enkele jaren geleden overleden romancier Filip de Pillecijn.
Uitgaande van Ben Jonsons The Devil Is an Ass, zette De Pillecijn alles nog iets
duidelijker in de al zo ruige verf en hij herleidde de situatiehumor tot stapels metaforen
en aforistische geintjes; de comedie verdween onder de al te dunne farce. Willy
Vandermeulen weigerde terecht de regie af te stemmen op een satire, maar met alleen
maar karikatuur kwam de schamelheid des te duidelijker door.
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Tone Brulin is nu wel definitief gedesintoxiceerd van zijn absurdistische rage; hij
schrijft nu tijdsstukken. Met dezelfde techniek als in zijn Zuidafrikaans drama De
honden, waarin hij aan de politieke realiteit een eigen vorm gaf, wilde hij nu in
Haasje-over in West-Berlijn de politieke actualiteit verdonkeremanen en maskeren
als een speels incident. Dat was de grondfout van zijn opzet. De wereld waarin we
leven, werd nergens ingeschakeld als een actief medespeler en dat maakt zijn drama
als tijdsstuk waardeloos. Een auteur heeft het recht, het politieke aspect te omzeilen,
maar ergens moet er toch een vast punt zijn van waaruit hij een bepaalde situatie
bekijkt. Brulin vermijdt echter alle ethische implicaties. Het resultaat is ijle literatuur.
Hij had het twijfelachtige voorrecht zijn eigen werk te regisseren. Het was een
mislukking.
Ook Jef Van Hoecks Raad van Beheer werd geen meevaller. Dit spel over een
crisis in een poppenfabriek was in werkelijkheid een gecamoufleerd tijdsstuk over
de verhouding man-vrouw. Ongetwijfeld zat er een charmante vondst in het procédé
poppen als sprekende personen te laten evolueren, maar meer dan een werkinval is
het niet geworden. Tot een satire kwam het niet, omdat de incidenten nergens concreet
werden; een tijdsanalyse was uitgesloten, omdat de figuren alleen typologisch werden
gezien. Iets had regisseur Lode Verstraete kunnen redden door een ijskoude
interpretatie, maar hij zocht zijn toevlucht in illustratie en bijval, verwaarloosde het
maatschappelijke gezicht en ontnam het stuk elke mogelijkheid om toch nog enigszins
tot een parabel uit te groeien.
En dan was er de Amerikaanse Vlaming Walter Eysselinck die alle voorafgaande
bereidwilligheid kwam afstraffen met een onvolgroeide Festivaltuin. Het thema (een
persiflage op de festivalwoede) was niet onbelangrijk, maar de uitwerking kwam
neer op een onvervalst melodrama, met een serie overbodige figuren die conversatie
simuleren. Al de fantasierijke energie die Eysselinck als regisseur van zijn eigen stuk
had uitgedacht, hielp hem zelfs niet aan een beleefdheidssucces.
Van de Franstalige (geografische) Vlaming Paul Willems werd Het regent in mijn
huis gespeeld. Willems beoefent een soort van Giraudoux-pastiche, een sterk
lyriserend intimisme, een atmosfeerdramatiek die meer geconstrueerd dan spontaan
aandoet. De opzettelijke vervorming van de logica, het spelen met zinloze invalletjes,
het sterk leunen op arealistische stemmingen, dit alles geeft een indruk van
onthechting en speelsheid, maar uiteindelijk is de aantrekkelijkheid die van deze
luchtbellen uitgaat, vrij schriel. Voor deze kolder-met-een-ziel was een regisseur
nodig met geestrijke fantasie, met een volwassen zin voor de betrekkelijkheid van
ruimte en sfeer en met een pijnlijke eerbied voor het lyrische woord. Lode Verstraete
bleek deze talenten niet te bezitten.
Drie vertoningen uit het buitenlandse patrimonium hebben indruk gemaakt, om
sterk uiteenlopende redenen. E. Ionesco's De koning die stierf bracht eindelijk een
regisseur (Rudi Van Vlaanderen) naar voren die de combinatie van speleenheid en
ontzag voor ondertoon en boventekst bereikte. Daarmee sloeg het stuk zelf nog niet
in, vooral omdat de ambivalentie tussen de koning die zich eerst tegen de
onvermijdelijke dood verzet en de mens die door inzicht berust, zich moeilijk
manifesteerde in de te realistisch aangezette speltoon. De verdienste was, dat de
regisseur kon bewijzen dat Ionesco niet de mistige praatvaar is waarvoor hij wordt
uitgekreten. Het resultaat was echter meer een literair recital dan een in intensiteit
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is een klassenstrijddrama, gesitueerd in het Britse leger. Het is een bitter stuk. De
hele tijd door preekt Wesker overtuigend dat de arbeiders wel degelijk iets kunnen
verhelpen aan hun persoonlijk geluk, maar aan het slot ligt de macht toch nog altijd
in de handen van wie die al bij de aanvang had; Hill,, de onruststoker, de man die
bewustzijn wilde kweken en daar in slaagde ook, is overgelopen naar het bevelende
kamp. De incidentele rauwheden in het militaire milieu ten spijt, wordt dit allemaal
zonder opgeschroefdheid of bitterheid verteld; Wesker demonstreert, toont, en laat
het aan het publiek over, er in de toekomst iets aan te doen. André Poppe legde in
zijn regie niet het hele gewicht op de dankbare rol van korporaal Hill, maar balde de
vechtlust samen in het troepje recruten. Het resultaat was verheugend; hij drukte
duidelijk en hard een mentaliteit uit, de revolutionaire kreten liet hij debiteren op
een conversatietoon, hij dwong sfeer af in de zaal. Met hem hebben we een regisseur
bijgewonnen.
Antwerpen kreeg tevens het voorrecht van een wereldpremière, Het drama van
de Fukuryu Maru van Gabriel Cousin, een stuk over de atoombom. In Frankrijk en
ook elders heeft Cousin een tijdlang zijn stuk niet opgevoerd gekregen; bij ons heeft
het theater echter geen last van politieke vooringenomenheid, omdat toch bijna
niemand ingaat op de thematische inhoud en de invloed van het theater nagenoeg
onbestaande is. Cousin is een oprecht auteur, maar zijn spel is toch maar een matig
werkstuk. Dat zal wel te wijten zijn aan het complexe schema dat hij heeft uitgedacht
en waarin westerse beschaving in Japan, geloofsvisies, traditionalisme en syndicalisme
allemaal samengebundeld worden tot een ontroerend credo in de gaafheid van de
mens, nogal paganistisch van strekking maar tevens met een elementair humanisme.
In de uitwerking is de overdracht van deze overtuiging nogal spreekkoorachtig
aangekomen. De vertoning werd wel geprezen om haar humanitaire boodschap, maar
met veel medelijden werd gewezen op het hopeloze van Cousins kruistocht. Méér
dient gezegd over de werkmethode van regisseur Walter Tillemans. Deze scherpe
tekstanalist zag in dat de kwaliteiten van dit stuk niet in de gelijkenis alleen te vinden
waren, niet in de nuchter-kille lyriek, niet in de belangrijke boodschap. Niet overal
waren zijn piepjonge acteurs in staat hem te volgen, maar waar dat wel het geval
was, haalde hij er tot het laatste greintje aan pure zintuiglijkheid uit, zonder magische
kunstgrepen, zonder spectaculaire gymnastiek. De eenheid van aanzwellen en
inhouden, van toon en gebaar, van suggestie en expressie was zo wonderlijk en zo
eenvoudig, dat voor de KNS van een nieuwe stijl moest worden gesproken. Voor de
toeschouwers, niet gewend aan deze sereniteit, leek het resultaat nogal schraal, omdat
datgene waar het op aan kwam nergens verdrongen werd door de altijd aanwezige
emotionaliteit. Drong ergens toch sentiment naar buiten, dan filterde Tillemans en
zweepte hij niet op, dan presenteerde hij ijskoud, dan toonde hij. Het gevoel werd
dus niet uitgeschakeld, maar opgevangen als lokmiddel, om er tenslotte begrip,
beslissing en wellicht inzet mee te bereiken. In een dergelijke aanpak kan een theater
groot worden. Maar daarvoor zijn bij ons de mensen en de tijden nog lang niet rijp.
Het Elckerlijcgenootschap heeft zijn unieke taak dapper voortgezet en ook dit jaar
weer elf vertoningen gepresenteerd door niet-Antwerpse gezelschappen. Nederland
kwam het meest aan bod: Ensemble met De Opvolger door R. Raf-
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falt en De markiezin van Arcis door C. Sternheim; de Nederlandse Comedie met
Tirso de Molina's De schuchtere aan het hof; Studio met Billy Liar door K.
Waterhouse en De Wijze Kater door H. Heyermans; Centrum met Nathan de Wijze
door G.E. Lessing. Daarnaast krijgt het Antwerpse publiek langs deze vereniging
telkenjare de gelegenheid de KVS van Brussel enkele keren aan het werk te zien.
Dit jaar stak de Brusselse schouwburg over met drie klassieke stukken. Het onthaal
was verdeeld.
Zowel in Don Carlos van Schiller als in Shakespeares Hamlet en Richard III ging
het applaus naar sterspeler Senne Rouffaer. Hoezeer dit persoonlijk ook verdiend
mag worden genoemd, omdat Rouffaer zich met hart en ziel voor zijn toprollen inzet,
toch slaagt hij er alleen maar in, de minderwaardigheid van het gezelschap als geheel
te verduidelijken. Eenzaam troont hij in deze stukken tussen een aantal acteurs die
hem telkens in de steek laten en hem zo niet eens in staat stellen zichzelf volkomen
door te zetten. Onbegrijpelijk is daarom de tendens, deze KVS voortdurend uit te
spelen tegen de inderdaad ook dringend voor verbetering in aanmerking komende
KNS, maar voor een deel speelt daar de animositeit tegen Antwerpen een rol in.
In de geschiedenis van het theater te Antwerpen zal dit seizoen wellicht niet belangrijk
blijven en slechts als overgang boeien. Het te sterk lokale karakter van een stad met
toch een hele agglomeratie achter zich moet worden opgeheven en in diverse kringen
zoekt men naar mogelijkheden. Toen de KNS-directeur enkele schuchtere pogingen
deed om met zijn troep in fabrieken op te treden, hebben sommigen geschreven dat
dit de verkeerde weg was en dat de mensen naar het theater zelf moesten komen. In
een ideaal cultuurklimaat is dat (wellicht) zo, maar zulk een klimaat hebben wij niet.
Daarom moeten alle middelen om de aanwezigheid op te voeren worden
aangemoedigd; geen enkele poging, hoe weinig zinvol ook van op zekere afstand,
mag worden afgewezen op grond van humeur of tegenzin. Het theater naar het volk
is een te mooie formule om ze alleen bij een leuze te laten. Dat er toch al aan gedacht
wordt, heeft een belofte in zich waarover ik in de toekomst graag gunstige dingen
wil berichten.
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Politiek Overzicht
Internationaal
BIJNA 75 jaar oud overleed op 27 mei Jawaharlal Nehroe, premier van India. In
hem verliest de wereld een van haar grootste, maar ook een van haar meest omstreden
figuren. Geboren uit een oorspronkelijk uit Kasjmir afkomstige familie, werd hij
door zijn anglofiele vader, die in Allahabad een bloeiende advocatenpraktijk had,
opgevoed naar Engelse trant; in 1905 werd hij naar Harrow gestuurd, waarna hij
enige jaren in Cambridge natuurwetenschappen en vervolgens in Londen rechten
studeerde. Na zijn terugkeer in India, waar hij zich in zijn geboortestad als advocaat
vestigde, ontdekte hij, zoals hij zelf heeft geschreven, eigenlijk pas zijn land. In 1918
sloot hij zich aan bij de Congres-partij en kwam hij onder invloed van Mahatma
Gandhi. Het aanvaarden van diens leiding zal Nehroe niet steeds gemakkelijk zijn
gevallen; Gandhi's doel was aanvankelijk zelfbestuur voor India, maar in 1929 dreef
de radicale vleugel onder leiding van de jonge Nehroe - zijn vader speelde een
belangrijke rol aan de zijde van Gandhi - een resolutie door, waarin voor het eerst
de eis werd gesteld van volledige onafhankelijkheid. Gandhi wilde zijn doel bereiken
langs de weg van geweldloosheid en burgerlijke ongehoorzaamheid, maar deze weg
kwam volstrekt niet overeen met het karakter van Nehroe en het pleit voor beiden,
dat de laatste zich ontwikkelde tot een der trouwste volgelingen van de Mahatma.
In de loop van de jaren van strijd tegen de Engelse koloniale macht heeft Nehroe
Engeland steeds beter leren kennen, nu niet in het vrije leven van de student maar in
de beperking van zijn gevangenissen; meer dan tien jaren heeft hij hier doorgebracht,
maar deze ondervinding kon zijn eerbied voor de Engelse cultuur toch niet bekoelen.
Het grote politieke succes, dat 15 augustus 1947 behaald werd, toen India
zelfstandigheid verkreeg, betekende geen einde van de band tussen de nieuwe staat
en Engeland; wel maakte men in New Delhi de politieke band met Engeland nog
losser door in 1950 een republiek te vormen, maar dat belette Nehroe - sinds 1947
premier - niet om koningin Elizabeth enkele jaren geleden een grootse ontvangst te
bereiden, daarmee opnieuw uiting gevend aan de eerbied en de dankbaarheid t.a.v.
haar land.
Nehroe heeft zeer goed ingezien, dat de moeilijkheden van zijn land voor een
belangrijk deel werden veroorzaakt door de technische achterstand; veel meer dan
Gandhi had hij oog voor de economische problemen en probeerde hij deze tot een
oplossing te brengen; hij wist, dat India deze problemen niet alleen aan kon en trachtte
daarom hulp van buiten te krijgen; mede hierdoor werd zijn houding in de
wereldpolitiek bepaald. India kon zich eenvoudigweg de weelde niet veroorloven
zich bij een der grote blokken aan te sluiten en Nehroe predikte mede daarom de
politiek van non-alignment, hetgeen niet neutralisme - want hij was niet neutraal in
het conflict tussen Oost en West, maar stond aan de Westerse zijde - maar wel
niet-gebonden zijn betekent, een politiek, waarin hem later vele anderen gevolgd
zijn. Bij de opbouw van zijn land had
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hij hulp nodig van beide zijden, maar uiteindelijk richtte hij zich in de wijze waarop
hij die opbouw wenste, toch meer naar de Westerse opvattingen; alhoewel hij
ontegenzeggelijk sympathie had voor het socialisme en Lenin als een van zijn grote
leermeesters beschouwde, trachtte hij in zijn land een zekere democratie te
verwezenlijken; hij was ervan overtuigd, dat dit een lang en moeilijk proces zou zijn,
maar ook dat zijn ideaal op deze manier te verwezenlijken was. Hoeveel tegenslagen
en mislukkingen hij hierbij ook heeft moeten incasseren, toch kwam hij langzaam
nader tot zijn doel en wij menen, dat deze tot op zekere hoogte democratische weg
naar een grotere welvaart voor zijn land een van de redenen was van de aanval die
Peking enkele jaren geleden deed op India's grondgebied.
Deze aanval was een grote ontgoocheling voor Nehroe; het betekende een definitief
einde aan zijn politiek van geweldloosheid. Steeds heeft hij ervoor gepleit om alle
geschillen langs vreedzame weg op te lossen, maar zelf slaagde hij er niet in om zijn
geschil met Pakistan over Kasjmir aan de conferentietafel te regelen en herhaalde
malen leidde dit tot bloedige strijd tussen beide partijen; liet de uiterlijk koele en
berekende Nehroe zich hier te veel leiden door zijn persoonlijke liefde voor zijn
stamland? Ook het optreden in december 1961 tegen Goa, dat met militair geweld
werd veroverd, was een inbreuk op zijn eigen ideeën over geweldloosheid, maar de
Chinese aanval van 1962 dwong hem deze opvattingen geheel te herzien en deed
zijn prestige in de wereld dalen.
Ondanks alles wat voor ons tegenstrijdig is in zijn karakter, ondanks zijn dalend
aanzien in de wereld blijft de overtuiging, dat Nehroe een der grote wereldfiguren
is geweest en het is te hopen voor India en de gehele wereld, dat zijn door de
Congrespartij gekozen opvolger, Lal Shastri, zich in zijn eigen land en in de
wereldpolitiek een even groot aanzien zal weten te verwerven.
Een dergelijke figuur is in India vooral ook nodig in verband met de ontwikkeling
in het vroegere Achter-Indië. Men is hier nog steeds geen stap dichter bij de oplossing
van het geschil om Noord-Borneo tussen Maleisië, de Philippijnen en Indonesië;
reeds herhaalde malen werd er besloten - vooral ook door de matigende invloed van
de Philippijnse president Macapagal - tot het houden van een topconferentie tussen
de drie betrokken landen, maar elke keer wierp de kwestie van de Indonesische
infiltranten in Maleisisch Borneo roet in het eten. Maleisië eiste aanvankelijk
terugtrekking voor het begin der conferentie, later een ‘aanzienlijke’ terugtrekking,
terwijl Soekarno niet verder wilde gaan dan een symbolische en al zijn geregelde en
ongeregelde troepen pas wilde wegnemen als het overleg met succes werd bekroond.
Volgens Maleisische berichten zou Djakarta nu het beginsel van terugtrekking hebben
aanvaard en zou met de uitvoering een begin worden gemaakt bij de aanvang van
de bijeenkomst der ministers van buitenlandse zaken, die vooraf zou moeten gaan
aan de conferentie van de regeringsleiders; vlg. Djakarta zou deze terugtrekking
echter afhankelijk blijven van het succes der onderhandelingen, die te Tokio zouden
worden gevoerd. Het lijkt ons, dat het laatste woord in dezen nog niet gezegd is en
dat Thailand, dat de controle zou uitoefenen op de naleving van deze afspraken best
nog wel even de tijd zal krijgen om na te denken over de vraag hoe een effectieve
controle uit te voeren is.
Daar komt bij, dat Thailand ook nog andere zorgen heeft, met name de ontwikkeling
in het nabije Laos. Het was te verwachten, dat de communistische
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Pathet Lao aldaar niet zou instemmen met de voorstellen van de neutralistische
premier Soevanna Phoema tot herziening van de samenstelling der regering; zij ziet
de premier als een gevangene van de rechtse opstandelingen van 19 april j.l. en
waarschuwde onmiddellijk dat elke verandering in de regering zou leiden tot een
burgeroorlog. De communistische leiding heeft op deze verandering maar niet gewacht
en opende terstond de aanval op de regeringstroepen in de Vlakte der Kruiken en
daar deze niet opgewassen waren tegen de door Noord-Vietnam en door
communistisch China gesteunde Pathet Lao, dreigde geheel Laos in communistische
handen te vallen, hetgeen weer gevolgen zou hebben voor de Westelijke posities in
Zuid-Vietnam en in geheel Zuid-Oost-Azië. Door het optreden van de Pathet Lao
dreigde het akkoord van 1962, waarbij de neutraliteit van Laos door veertien landen,
waaronder de Verenigde Staten, Engeland, Frankrijk, de Sovjet-Unie en
communistisch China, gegarandeerd werd, geheel waardeloos te worden. De
Verenigde Staten probeerden via Engeland Peking tevergeefs te herinneren aan de
in 1962 gesloten overeenkomst. Washington vindt de ontwikkeling nu uiterst
verontrustend, temeer daar blijkens een rapport van de minister van defensie, Mac
Namara, die een bezoek bracht aan de Zuid-Vietnamese hoofdstad Saigon, de
activiteiten van de Vietcong in dit gebied steeds groter werden ondanks alle inspanning
van de Verenigde Staten om deze in te dammen.
Van Franse zijde werd n.a.v. Laos eveneens een verhoogde diplomatieke activiteit
aan de dag gelegd; de Gaulle stelde voor om een nieuwe
veertienmogendhedenconferentie in Génève te doen bijeenkomen, waar dan niet
alleen gesproken moest worden over de neutralisering van Laos maar ook over die
van Cambodja en tevens over de mogelijkheid van de hereniging van Noord- en
Zuid-Vietnam, waaruit dan een nieuwe neutrale staat zou moeten worden gevormd.
Het is bekend, dat de Gaulle dit denkbeeld al eerder heeft geopperd o.a. op de
ZOAVO-conferentie in april van dit jaar. Het is in zeker opzicht wel aantrekkelijk,
het probleem van het vroegere Franse koloniale gebied in Achter-Indië als een geheel
te zien en niet met deel-oplossingen te werken, maar daar staat tegenover, dat men
zich in Washington toch ook zal afvragen, wat die neutraliteit nu eigenlijk voor
betekenis heeft; in vele gevallen werd deze uitgebuit ten gunste van de communisten
en als het Westen zelfs maar op papier hiertegen protesteerde, schreeuwde men in
koor over een schending van de neutraliteit. De Verenigde Staten voelen daarom niet
alleen weinig voor de door de Gaulle voorgestelde conferentie - waarmee de
Sovjet-Unie en Peking wel akkoord gaan - maar nog veel minder voor de door
Frankrijk voorgestelde oplossing, tenzij misschien de Gaulle ook een effectieve
methode kan aangeven om de neutraliteit te waarborgen.
Dat dit laatste dringend gewenst is, zou men kunnen afleiden uit het voorbeeld
van Cambodja; het lijkt erop, dat men hier de hoop op een standhouden van het
Westen in Indo-China heeft opgegeven en daarom zoekt naar mogelijkheden met de
communistische leiding op goede voet te komen door steun te gaan verlenen aan de
Vietcong in Zuid-Vietnam; verder diende het een mogelijk gerechtvaardigde klacht
in bij de Veiligheidsraad over schending van Cambodjaans grondgebied door
Amerikaanse vliegtuigen, waarbij het tevens dreigde deze te zullen neerschieten; het
werd bij de behandeling van deze klacht sterk gesteund door Rusland en dit leidde
tot een fel debat tussen Stevenson en de Rus Fedorenko. De eerste opperde hierbij
het denkbeeld een V.N.-leger te
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vormen om toezicht te houden langs de grens van Zuid-Vietnam en Cambodja, maar
Oe Thant verklaarde hier geen taak voor de V.N. te zien, terwijl ook Rusland een
dergelijk plan zeker niet zou goedkeuren; wel werd er besloten enkele waarnemers
naar deze grens te sturen. Overigens zal Rusland blij zijn geweest hier een gelegenheid
te hebben gekregen om te laten blijken niet aan de zijde van de Verenigde Staten te
staan, al was het alleen maar om een dergelijk verwijt van Peking te kunnen ontlopen;
Moskou zit hier ook in een moeilijk parket; versterking van de Chinese positie in
deze streken ziet het helemaal niet graag; daar Peking minder afhankelijk is geworden
van Russische hulp, kan Chroesjtsjow niet matigend optreden, zoals vroeger wel het
geval was; zich aan de zijde van de Verenigde Staten scharen zou de ruzie tussen
Moskou en Peking nog groter maken en een schijn van waarheid geven aan de
verwijten die Peking al herhaalde malen heeft gedaan. Chroesjtsjow moet wel
erkennen, dat zijn invloed hier nihil is en hij zou het vermoedelijk erg prettig vinden,
als de Verenigde Staten zich gedwongen zouden zien tot een scherp optreden. Voor
de laatsten is het echter de vraag hoe dit zou moeten geschieden! Troepen sturen ter
bescherming van van het ZOAVO-lid Thailand maakt geen eind aan de moeilijkheden
in Laos en Zuid-Vietnam; nog grotere hulpverlening aan dit laatste - waartoe inmiddels
is besloten - lijkt i.v.m. vroegere resultaten weinig effectief; zelf militair ingrijpen
of de oorlog verplaatsen naar Noord-Vietnam zou communistisch China bijna zeker
in de strijd betrekken en het is de vraag of Washington dit risico wil lopen. En als
de Verenigde Staten niets doen dan heeft Peking bewezen, dat de grote
atoommogendheden niets kunnen of willen ondernemen tegen kleine oorlogen, m.a.w.
dat zij geen alles beslissende rol spelen of dat de Verenigde Staten en Rusland toch
eigenlijk maar ‘papieren tijgers’ zijn. In het diepste geheim beraadslagen topfiguren
uit de Verenigde Staten nu in Honoloeloe over de in Laos te nemen maatregelen.
Zij hebben overigens nog andere zorgen; van 12-14 mei kwamen de ministers van
buitenlandse zaken van de NATO-landen in Den Haag bijeen; de conferentie werd
in de gebruikelijke vriendelijke sfeer gehouden en tot slot kwam er het gebruikelijke
communiqué met de eveneens gebruikelijke betuigingen van eensgezindheid en
tevredenheid. Dit verkrijgt men steeds als men over penibele kwesties niet spreekt
en over andere niets zegt. Van te voren was door secretaris-generaal mr Stikker al
meegedeeld, dat deze bijeenkomst niet de meest geschikte was om een diepgaande
bespreking te houden over een eventuele wijziging van de structuur en de werkwijze
van de NATO en vermoedelijk was de Belgische minister Spaak erg stout, toen hij
zijn Franse collega Couve de Murville vroeg nu eens haarfijn te vertellen wat Frankrijk
allemaal veranderd wilde zien, een vraag, waarop hij een - voorzover het tenminste
in de kranten kwam - zeer vaag antwoord kreeg. Minister Rusk kreeg nauwelijks
antwoord toen hij om steun vroeg voor de opbouw van het civiele bestuur en de
medische verzorging in Zuid-Vietnam en noch Frankrijk noch Engeland voelden iets
voor zijn verzoek om Cuba volledig te isoleren. Men verklaarde zich bezorgd over
de ontwikkeling op Cyprus en tevens bereid de pogingen van de Verenigde Naties
om de vrede daar te herstellen te steunen; bovendien zou mr Stikker gaan proberen
beide partijen naar elkaar toe te praten. Dit zal dan wel zijn laatste belangrijke taak
zijn in NATO-verband, daar hij op 1 september aftreedt. Als zijn opvolger is de
Italiaan Manlio Brosio benoemd, die als Italiaans ambassadeur achtereenvolgens in
Moskou, Londen, Washington en Parijs over
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een zeer brede diplomatieve ervaring beschikt; hij zou in hoog aanzien staan bij
president de Gaulle en mogelijk is hij daarom alleen al buitengewoon geschikt om
zijn toekomstige functie te vervullen, omdat hij misschien in staat is enige invloed
op de houding van de Franse president uit te oefenen.
6 - 6 - 1964
J. Oomes

België
De nieuwe wet op de Ziekte- en Invaliditeitsverzekering is nog steeds de inzet van
onderhandelingen tussen geneesheren, regering, mutualiteiten en vakbonden. Een
regeling is nog niet in het zicht, en in de jongste weken was de toestand zelfs
herhaaldelijk gespannen.
Bij dit chronische vraagstuk van de binnenlandse politiek is er nu een ander
probleem gekomen, dat misschien nog jarenlang op de agenda van alle regeringen
zal staan: de hervorming van het universitair onderwijs.
De verschillende fasen die deze kwestie reeds doorlopen heeft zullen we hier niet
herhalen. Het is allemaal slechts een begin. Latent was het universitair probleem al
lang aanwezig in de Belgische politiek, en in gespecialiseerde milieus werd er aan
teksten en projecten gelaboreerd. Maar hoe acuut de problemen en de tegenstellingen
waren, werd door het publiek nog niet vermoed. Zelfs de propaganda voor een
universiteit te Antwerpen, waarmee men nochtans zeer dicht tot de kern van de
tegenstellingen was doorgedrongen, bleef een tijdlang beperkt tot een polemiek met
niet veel meer dan lokale en gewestelijke perspectieven. Nu is dat echter veranderd.
De bestaande universiteiten, hun financiering, hun uitbreidingsmogelijkheden, hun
verband met eventuele nieuwe instellingen van universitair onderwijs, het officiële
of vrije karakter van nieuwe instellingen: het hele kluwen heeft zich in de jongste
weken aangediend als een nieuwe enorme belasting van de politieke agenda.
Daarnaast zijn de vroegere problemen aan de orde gebleven. De zetelaanpassing
werd nog in de jongste dagen een probleem genoemd dat vóór de verkiezingen dient
opgelost. Dit zei premier Lefèvre zelf. En ook de grondslag voor de
grondwetsherziening zal vóór de verkiezingen gelegd zijn, beloofde hij.
***
Deze algemene omschrijving van de actualiteit der binnenlandse politiek toont aan
hoe zwaar de taak van de politicus eigenlijk is. Als enkeling is hij er niet tegen
opgewassen. Hij kan het slechts aan in groepsverband, gesteund door studiediensten
van partij en vakbond, gedragen door een actief partijleven, door de actie van pressure
groups allerhande. En dan, in nog wijdere kring, is er de openbare mening en
uiteindelijk het kiezerskorps, dat in zekere mate dient te weten wat de inzet is van
het politieke leven in de huidige omstandigheden.
Het kan niet anders of de organisatie der partijen dient aangepast aan zoveel nieuwe,
actueel geworden eisen van de moderne gemeenschap, en het is normaal dat die
aanpassingen niet mogelijk zijn zonder crisismomenten.
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Geen enkele partij verkeert op het ogenblik in een bepaald idyllische toestand.
Zelfs de oppositiepartijen, die de last van de bewindsvoering niet hoeven te dragen,
kraken van tijd tot tijd in hun voegen. Over de vernieuwing van
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het liberalisme zijn vele liberalen niet tevreden, omdat de P.V.V. niet helemaal
beantwoordt aan wat men bedoeld heeft, of omdat de nieuwe mensen de nieuwe
geest niet voldoende uitdragen, of omdat in dat alles het Vlaamse liberalisme geen
evenredige kansen heeft gekregen.
De communistische partij verloor bijna geheel haar Brusselse afdeling en enkele
groepen in Wallonië en Vlaanderen, wegens het geschil tussen Peking en Moskou
en de ideologische inzet van dit conflict. De Volks-Unie moet momenteel afrekenen
met inwendige spanningen veroorzaakt door vage, maar daarom des te moeilijker
op te helderen meningsverschillen van sociaal-economische aard. Progressief of niet,
en wat is progressisme in Vlaanderen? Het zijn problemen waaraan de leiding van
de Volks-Unie moeilijk voorbij kan gaan.
Maar bij de regeringspartijen reikt de horizont verder, en zijn de tegenstellingen
acuter omdat de praktische verantwoordelijkheden ook zoveel groter zijn. In de
C.V.P. heeft zich de sedert lang bestaande spanning te Luik gemanifesteerd in een
formele breuk, naar aanleiding van de voorbereiding der gemeenteverkiezingen.
Gemengd met allerlei persoonlijke wijzigingen, gaat het te Luik over een conflict
tussen de burgerlijke en de syndicale vleugel der C.V.P. Deze tegenstellingen zijn
overigens zo oud als de partij zelf, en zijn denkelijk onvermijdelijk in een politieke
groepering die zoveel verschillende economische en sociale belangen onder één
noemer moet brengen.
De gevolgen van het conflict te Luik zijn nog niet te overzien. Een splitsing die
niet verder zou reiken dan Luik zelf, en alleen met betrekking tot de
gemeenteverkiezingen, zou draaglijk zijn voor de rest van de partij, indien de
splijtzwam niet verder doorwerkt. Maar in het andere geval zou ze een vernieuwde
actualiteit verlenen aan de onuitputtelijke polemiek over de voor- en nadelen van het
twee-partijensysteem, waarvan één partner met een ‘Labour’-karakter, terwijl de
andere groep zou steunen op zelfstandigen, burgerij, boeren.
Hierover werd in het verleden al veel geschreven. Vergelijkingen met andere
landen zijn in dit geval echter zelden relevant. Elke Staat heeft zijn eigen politieke
en sociale antecedenten, en een partijensysteem dat goed functioneert in één land,
biedt daarom nog geen waarborg dat het elders eveneens zal voldoen. Het feit
trouwens dat ook nu nog de confessionele factoren zo belangrijk zijn in het Belgisch
geheel - men denke slechts aan het onderwijs- en schoolsysteem, met zijn in vele
andere landen ondenkbare dualiteit - is alleen al voldoende om te doen begrijpen hoe
moeilijk het zal zijn de traditionele grondslagen van het partijleven te vervangen
door louter economisch-functionele normen.
Wat er ook van zij: de interne spanningen in de C.V.P. en in de B.S.P. zijn in de
huidige toestand niet zo vérstrekkend, dat het voortbestaan van die partijen op hun
traditionele basis bedreigd is.
***
Wanneer we de volgende kroniek zullen schrijven, zullen de voorbereidingen van
de gemeenteverkiezingen hun beslag gekregen hebben. Tot nog toe is er weinig naar
buiten gekomen van de innerlijke onenigheden die in zulke gevallen in alle partijen
optreden. Alleen enkele moeilijkheden in grotere steden hebben de aandacht kunnen
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trekken. Over Luik spraken we al. Te Antwerpen kregen de dingen een speciaal
cachet door de persoonlijkheid van burge-
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meester Craeybeckx, wiens gemeentelijk-politieke loopbaan een ogenblik geëindigd
scheen ten gevolge van een geschil met Joodse groeperingen. Maar dan kwam er een
onverwachte kentering, en momenteel schijnt de B.S.P. in de Scheldestad zich klaar
te maken om aan te treden met een lijst die niet grondig verschilt van de vorige.
Het politieke bedrijf moet zich nu eenmaal afspelen op alle niveaus van de
menselijke gemeenschap. Het omvat grote belangen en wezenlijke geestelijke en
stoffelijke waarden, maar tevens valt het bestendig terug op kleine, individuele en
begrensde elementen, die nu eenmaal niet kunnen geweerd worden uit het samen-leven
en samen-werken van mensen. Dit verleent aan de politici zelf dat eigenaardige,
tegenstrijdige dubbele karakter van mensen die bestendig in contact dienen te blijven
met de grote problemen en de essentiële krachten van hun tijd, maar anderzijds hun
leven doorbrengen in en hun krachten wijden aan de veelheid van kleine dingen
waaruit de menselijke existentie opgebouwd is.
De recrutering van het politieke personeel draagt hiervan de stempel. Een volmaakte
formule om dit politieke personeel te schiften, bestaat niet. Dat zal in deze periode
van poll-verkiezingen en van hun voorbereiding en oriëntering nog dikwijls blijken.
En toch is het in die onvolmaakte kaders van het politiek en maatschappelijk leven
dat er periodisch ook werk met een waardevolle menselijke inhoud tot stand gebracht
wordt.
9 - 6 - 1964
Hektor de Bruyne
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Forum
Robinson: en nu verder
Nadat men reeds van verschillende zijde heeft getracht zijn standpunt te bepalen ten
aanzien van Robinsons Honest to God, heeft de redactie het april-nummer van
Verbum1) aan dit boekje gewijd onder de titel: Robinson. Men kan en mag ons
verwijten, dat wij vrij laat zijn met een bespreking hiervan (te meer, omdat het niet
onze gewoonte is, speciaal-nummers van tijdschriften te bespreken), maar wij willen
met opzet hier de aandacht op vestigen. Niet, omdat er nu van katholieke zijde ook
iets uitvoeriger ingegaan wordt op de kwestie buiten de strikt wetenschappelijke
sfeer van een Tijdschrift voor theologie, maar omdat we staan voor de vraag: en nu
verder?
Hetgeen opvalt in Schoonenbergs bijdrage is, dat hij allerminst a priori stelling neemt
voor of tegen Robinsons meningen maar, eerlijk en kritisch tegenover eigen
theologisch inzicht, probeert te verstaan wat de Bisschop van Woolwich wil zeggen.
Dit brengt hem o.a. tot de conclusie, dat de tractaten over de Ene en de Drie-ene God
zullen moeten verdwijnen, voorzover ze los gezien worden van de heilsleer. De meest
fundamentele vragen die overblijven, zijn, of God voor Robinson nog werkelijk een
Persoon is, en of Christus voldoende gezien wordt als de Verrezen Heer die nu pas
voor goed, en nog veel meer dan gedurende zijn aardse bestaan ‘man for others’ is,
omdat Hij ‘naar de geest van heiligheid door Gods wondermacht werd aangewezen
als Zoon van God blijkens zijn opstanding uit de doden’ (Rom. 1, 4). Aan het eind
van zijn artikel somt Schoonenberg de moeilijkheden èn de mogelijkheden op die in
de huidige, beslist door velen op verscheiden wijze geduide situatie gegeven zijn.
Dit is een positief geluid van begrip en waardering voor wat Robinson heeft
aangeraakt. Wil dit echter efficient zijn, dan moeten nu de christenen, allen, theoloog
of niet, werken aan een eigentijdse Christologie of liever, aan een getuigenis van
Christusbelevenis in de wereld van vandaag.
Sonnen, die vooral ingaat op het gebed en ‘wereldse heiligheid’, tekent uitvoerig
de goede kanten van Robinsons opmerkingen hierover. Aan het eind zegt hij, dat
‘deze spiritualiteit enige gelijkenis vertoont met die van St.-Ignatius van Loyola’.
Dit is een interessante vaststelling voor zover in aansluiting op - meer nog dan in
antwoord op - Robinsons opvattingen de spiritualiteit van de christen in de huidige
wereld uitgewerkt kan worden, zoals die op velerlei wijze al sinds jaren in pogingen
en resultaten duidelijk wordt. Niet om te zeggen - zie je wel, dat hadden wij al lang
- maar juist om de mensen te helpen over de eenzijdigheid van de opvattingen ten
aanzien van ‘religieuze’ eredienst heen te komen. Kritiek of adhesiebetuigingen zijn
hier niet belangrijk. We moeten positief aan het werk.
Mulders duidt nog het meest van allen aan, welk een zware arbeid ons te wachten
staat. Dat men hier op alle mogelijke manieren reeds aan bezig is, soms misschien
zelfs door wat extreme experimenten, kan verheugend zijn, maar de weerklank die
Robinson gevonden heeft, bewijst eens te meer, dat gevraagd wordt naar een eerlijke
1) Verbum, april 1964, jrg. 31, n. 4, afzonderlijk verkrijgbaar à f 1,75 (BF 25), Arksteestraat 1,
Nijmegen.
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moraal, hetgeen betekent dat we, of we het graag doen of niet, staan voor de plicht
om elk probleem op zijn werkelijkheidsgehalte opnieuw door te denken.
De conclusie uit lezing van deze beschouwingen lijkt ons dan ook, dat een
verwerpen van Robinson met een beroep op onjuiste formuleringen of meningen
zinloos is. Van de andere kant zal men niet mogen verwachten, dat de werkelijke
ondergrond van Robinsons problematiek binnen zeer korte tijd in publikaties
volkomen duidelijk behandeld wordt.
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Dit is een proces dat tijd nodig heeft en waar men op alle niveaus aan moet werken.
Wij hopen dan ook, dat Verbum, zoals het beloofd heeft, hieraan zal doorwerken en
wij hopen er op onze wijze ook op terug te komen.
G.J. Adriaansen S.J.

Evangelie en kritiek
Sinds meerdere jaren is in de christelijke milieus een malaise aan het groeien in
verband met de Heilige Schrift, en meer bepaald rond de Evangeliën. Te voren was
men er heilig van overtuigd: het Evangelie bevat niets dan waarheid, wat in het
Evangelie is opgetekend staat boven elke twijfel en verdachtmaking. De handboeken
van apologetica toonden aan dat de Evangeliën geschreven waren door ooggetuigen,
die hun herinneringen uit de dagen van de aardse Jezus gewetensvol op schrift hadden
gesteld: de verhaalde gebeurtenissen hadden zich dus ook precies zo voorgedaan als
ze ons door de evangelisten waren overgeleverd, en Jezus' woorden waren in hun
nauwkeurige formulering tot ons gekomen.
Thans wordt deze eenvoudige zekerheid, dit gelovige vertrouwen wel eens zwaar
op de proef gesteld. Men leest of hoort vertellen over de publikaties van een Bultmann,
een Bornkamm of een Robinson, de kinderen komen van school met beweringen
over de Wijzen uit het Oosten, over de Bekoringen van Jezus of over de
Wonderverhalen, beweringen die op geen enkele wijze te verzoenen zijn met het
vertrouwde beeld dat we ons, van kindsbeen af, over die mysteries hadden gevormd.
De bijbelwetenschap maakt inderdaad een grondige vernieuwing door, dank zij
vooral het aanwenden van de literairkritische methode. Daarbij worden de Evangeliën
vaak op dezelfde wijze behandeld als alle andere ons uit de Oudheid bewaarde literaire
documenten; ze worden met profane geschriften vergeleken en erdoor toegelicht, ze
worden ondervraagd naar hun ontwikkelingsgeschiedenis, naar het milieu dat hun
deze welbepaalde literaire gestalte schonk, naar de invloeden die van buiten op hen
inwerkten en dus zowel inhoud als vormgeving mede bepaalden. Hierbij ontkomt
men, aanvankelijk althans, moeilijk aan de indruk, dat men onze geïnspireerde
geschriften door een dergelijke behandeling ontwijdt, dat men ze neerhaalt tot het
niveau van de zuiver menselijke belangstelling, dat men ze tenslotte benadert vanuit
een kritische instelling die kennelijk diametraal geopponeerd is aan de vaste
geloofshouding.
Men mag de ernst van het aldus ontstane gewetensconflict niet onderschatten: van
de schok die door deze confrontatie wordt veroorzaakt, weten sommigen nooit
helemaal te bekomen. Ten dele wel omdat ze, zonder graduele aanpassing en buiten
de noodzakelijke context van religieuze schroom voor Gods Boodschap, overwegend
met de negatieve aspecten van de kritiek kennismaakten. Ze hebben de indruk dat
wat ze steeds met heilige ernst hadden aanvaard, voortaan niet meer geldt, niet meer
‘waar’ is. Wat voor hen onomstotelijk vast scheen te staan, blijkt na dit alles niet
veel meer te zijn dan louter verzinsel, literaire inkleding, oosterse beeldspraak.... En
het moet gezegd worden dat sommige religieuze opvoeders, meer belust op
gemakkelijke ogenblikkelijke sensatie dan op het mededelen van verantwoorde
degelijke geloofskennis, zich onbewust wel eens schuldig hebben gemaakt aan een
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destructieve kritiek, die voor de geloofsovertuiging zelf van hun toehoorders
rampzalige gevolgen bleek te hebben.
En toch hoeft de confrontatie tussen geloof en kritiek hoegenaamd niet ten nadele
van het geloof uit te vallen: ze kan er zelfs een wezenlijke verrijking van betekenen,
mits ze binnen de geloofsovergave geschiedt. Het geloof van ons Doopsel, dat in de
loop van onze kinderjaren gaandeweg gestalte kreeg, dienen we ons leven lang
onverminderd te bewaren. Het moet zich zelfs verder ontwikkelen en onze volwassen
religieuze persoonlijkheid vitaal bepalen. Ook bij deze ontwikkeling blijft het geloof
steeds, krachtens zijn wezen zelf, aanvaarding, gehoorzame overgave, kinderlijke
ontvankelijkheid voor Gods gave in
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ons; maar de onvolwassen structuren, de naïeve en pre-kritische belevingsvormen
uit de kinderjaren moeten gaandeweg overgaan in een persoonlijk geïntegreerde,
kritisch verantwoorde geloofsovergave. Dus geen kritiek naast (want dan ware ze
niet zinvol ingebouwd) of tegen het geloof: maar een kritische reflexie vanuit het
geloof, als eis van het naar volwassenheid strevend geloof, tot bevestiging en diepere
beleving van de reeds aanvaarde overgave.
Tot deze religieuze volwassenwording draagt een grondige studie van de Evangeliën
en een onbevangen kennismaking met hun hedendaagse problematiek ongetwijfeld
bij. Op één voorwaarde nochtans: dat de benadering geschiedt vanuit het geloof.
Praktisch gesproken: dat ze wordt ondernomen onder de bevoegde leiding van
deskundigen, wier wetenschap tegelijk een geloofsgetuigenis is.
Het laatste werk van Pater Xavier Léon-Dufour1) zal hierbij veel dienst kunnen
bewijzen. Het behandelt het hele probleem van het ontstaan van de Evangeliën in
het licht van de huidige kritiek, zoals ze hoofdzakelijk in de loop van de laatste dertig
jaren haar uitdrukking heeft gevonden in de vakliteratuur. Wat zegt de
bijbelwetenschap over het Jezusbeeld van de Evangeliën? In hoeverre is dat beeld
historisch betrouwbaar? In welke mate kan een katholiek zich de ‘verworvenheden’
van deze wetenschap eigen maken, en welke criteria kunnen hem leiden om zich op
verantwoorde wijze een oordeel te vormen omtrent de problemen rond de historische
Jezus?
Uitgangspunt van de auteur is de situatie van de vier canonische Evangeliën in de
Kerk van de IIe eeuw. Uit de eigentijdse documenten blijkt dat de Kerk zich wel
degelijk verheugt over het bezit van geïnspireerde geschriften, maar ze op de eerste
plaats toch beschouwt als geprivilegieerde getuigen van de in de Kerk levende,
apostolische geloofstraditie: de Geest, die in de traditie van de Kerk leeft, schenkt
aan de Evangeliën hun reliëf en hun volle waarde.
Van de vier evangelisten laat Johannes wellicht het best uitkomen wat een
Evangelie eigenlijk is: geen arsenaal van precieze herinneringen uit het leven van
Jezus, maar een getuigenis over zijn Persoon, een uitnodiging om het mysterie van
zijn Persoon te ontdekken, een ‘herinnering’ in de volle zin van een in de Geest
dóórdringen tot de onverhulde Openbaring van Gods Verlossingsgave in Jezus
Christus. Zo heeft elk van de evangelisten zijn eigen manier om het geheim van
Jezus' Persoon te benaderen, en in die zin kan men spreken van een eigen theologie
bij ieder van hen (Redaktionsgeschichte).
Maar bij hun redactiearbeid hebben de auteurs materiaal verzameld en
gestructureerd dat hun door de levende Kerk was overgeleverd. De vier Evangeliën
bevatten, wat de stof aangaat, de neerslag van minstens dertig jaren christelijke
verkondiging. Deze verkondiging nu heeft een zeer wisselvallige geschiedenis gekend:
ze stond in dienst van het geloof van de Kerk, ze paste zich bij de concrete noden
van de Kerken aan, ze ontwikkelde zich langs verschillende ‘vormen’, al naar gelang
de levens-milieus waarin ze gestalte kreeg (Formgeschichte). Maar deze ontwikkeling
gebeurde rond een kern van ooggetuigen: niet met het Paasgebeuren waren ze voor
het eerst samengebracht, maar reeds tijdens het Openbaar Leven van Jezus hadden
ze rond zijn Persoon een vaste tradenten-school gevormd, uitgangspunt van de latere
apostolische traditie.
1) Xavier Léon-Dufour, Les Evangiles et l'Histoire de Jésus. - Ed. du Seuil, Paris, 1963, 526
pp.
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Het laatste deel van het boek is een poging om, met behulp van kritisch onderzocht
materiaal, de hoofdlijnen van Jezus' aardse bestaan en de grondrichtingen van zijn
leer vast te leggen.
Menig detail uit dit werk is ongetwijfeld vatbaar voor verdere nuancering. Maar
in zijn geheel genomen is het een geslaagde stellingname van katholieke zijde ten
overstaan van het zo delicate probleem van de historische Jezus. Een ontspannend
leesboek is het bepaald niet: het heeft meer weg van een degelijke studie, die de
volhardende lezer niet onbeloond laat.
J.-M. Tison S.J.
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Hippolyte Daye of de kunst van het onvoltooide
Met een niet aflatend enthousiasme voor de moderne vlaamse schilderkunst
organiseert dr. Walther Vanbeselaere, hoofdconservator van het Antwerpse Koninklijk
Museum voor Schone Kunsten, grote retrospectieve tentoonstellingen van Vlaamse
schilders uit de laatste honderd jaar of, om het met een titel van een van zijn boeken
uit te drukken, uit de tijd van Leys tot Permeke. Zeven namen kwamen vroeger aan
de beurt: Ensor, Evenepoel, Wouters, Smits, De Braekeleer, Permeke, Gust de Smet.
Dit jaar viel de keuze op Daye.
Hippolyte Daye is vlug voorgesteld. Zijn leven. Op 16 maart 1873 werd hij te
Gent uit bemiddelde ouders geboren. Materiële zorgen zou hij dank zij het fortuin
van zijn ouders nooit kennen; van dit standpunt uit althans kon hij zich geheel
onbekommerd, als een heer, aan zijn kunst wijden. In 1902, dus bijna dertig jaar oud,
voltooit hij zijn schildersopleiding, die hij op de Gentse accademie begonnen was,
aan het Hoge Instituut voor Schone Kunsten te Antwerpen. In datzelfde jaar huwt
hij en vestigt zich te Antwerpen in een neogotisch herenhuis op de Cogelslei. Buiten
een langer verblijf in Engeland van 1914 tot 1920, dat evenals voor Permeke en
Tijtgat ook voor hem niet zonder belang was voor zijn artistieke evolutie, leidt hij
er een teruggetrokken bestaan, helemaal afgestemd op zijn gezin en zijn schilderijen.
Hij sterft er op 18 september 1952. Enkele dagen voor zijn dood liet hij de schilderijen
uit zijn atelier die niet aan zijn eisen voldeden, vernietigen.
Zijn verschijning. Jozef Muls, die hem goed gekend heeft, beschrijft hem als volgt:
‘Kort van gestalte, heeft hij iets van een afgeknotte boom met vasten voet in den
grond. Boven het ineengedrongen lichaam staat het nobele hoofd, fleurig, rose en
gladgeschoren van een Engelse lord, met zachte ogen en soms een trilling in de
onderlip, wanneer het gevoel van verzet, bewondering, ontroering hem te machtig
wordt’. Zijn enigszins mismaakte gestalte, gevolg van een kinderziekte, is misschien
niet zonder belang voor een psychologische verklaring van zijn werk.
Zijn oeuvre. Een honderdveertig schilderijen, waarvan slechts een paar meer dan
een meter meten. Alle, op een paar vroegere werken na, stellen een enkele figuur
voor en dan nog niet ten volle uit, ‘onttrokken aan een bepalend milieu en sterk in
zichzelf besloten’: een kind, een jong meisje, een knaap, een naakte vrouw, zichzelf.
Sinds 1920, het jaar waarin zijn oeuvre in een vaste baan komt, blijft hij eenzelfde
schilderwijze trouw, die Vanbeselaere omschreef als een ‘synthetisch impressionisme’.
Zijn kritiek. Jan Greshoff bekent in 1935 onomwonden: ‘Naar mijn meening zijn
er in de hedendaagsche Belgische schilderkunst twee toppunten. Deze worden
aangeduid met de namen Permeke en Daye’. Zonder Daye daarom onmiddellijk zó
hoog aan te slaan is de kritiek unaniem om in zijn werk de tederheid, de schroom,
de intransigentie, de innerlijkheid, de subtiele gevoeligheid te prijzen. Slechts éénmaal
is er in de recente kritiek een afwijzend geluid hoorbaar als dat van Marcel Duchateau,
die niet aarzelt te schrijven: ‘Hippolyte Daye is over het paard getild. Zijn
expressionisme is louter uitwendig, vaak een samenraapsel van gestereotypeerde
deformaties, van slappe formules en ondoeltreffende procédés welke hem ten onrechte
“de aparte plaats in ons expressionisme” geschonken hebben’.
De tentoonstelling te Antwerpen, tot 9 augustus, confronteert ons nu opnieuw met
dit werk, twaalf jaar na de dood van de schilder, twaalf jaar waarin we gelegenheid
te over hadden om met het vlaams expressionisme af te rekenen en er afstand van te
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nemen. Met een bange verwachting hebben we deze confrontatie opgenomen, ons
nog herinnerend hoe het werk van een Jakob Smits in de overzichtstentoonstelling
van enkele jaren geleden in hetzelfde museum één grote ontgoocheling was. Bij Daye
is dat beslist niet het geval. Dit werk blijft het doen, ook in een
overzichtstentoonstelling waar zo goed als het volledige oeuvre is verzameld en men
weet uit wat we boven aanstipten wat dit betekent: honderdveertig schilderijen van
ta-
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melijk klein formaat, alle geschilderd in een vrij beperkte kleurengamma, volgens
een grosso modo zelfde ‘impressionistische’ techniek, naar een globaal eendere
structuur, alle diezelfde zuigeling, diezelfde knaap, datzelfde meisje, diezelfde vrouw
voorstellende, een paar zelfportretten niet te na gesproken.
Maar hoe beperkt de kunst van Daye ook moge zijn, men ontkomt niet aan haar
heel bijzondere charme, waardoor deze schilder wel degelijk naar ons gevoelen een
aparte plaats in het vlaams expressionisme moet worden toegekend, ook al vinden
we de uitspraak van Greshoff die Daye en Permeke in één adem noemt, wat kras.
Maar die bijzondere plaats schijnt nog niet helemaal bepaald, zelfs niet omschreven
te zijn. Meer dan normaal werd Daye's werk geteisterd door een al te gemakkelijke
literaire kritiek. Bij het napluizen van de catalogus - een onmisbaar document, waarin
ook een kostbaar overzicht van de kritiek is opgenomen - menen wij dat Albert
Dasnoy in zijn monografie over Daye het dichtst de werkelijkheid van deze kunst
benadert wanneer hij schrijft: ‘Le doute est aujourd'hui la moitié de la conscience
d'un artiste, et toute la vie d'H. Daye peut être interprétée comme une lutte tenace
contre le doute. Il l'a conjuré de la manière la plus pathétique: en se livrant à lui tout
entier; en le provoquant, en le pressant de détruire en lui tout ce qu'il avait à y
détruire’. We weten dat Daye, die veel belang stelde in de kritiek over zijn werk,
Dasnoy als een van zijn beste interpretatoren beschouwde.
In die strijd tegen de twijfel en in de onmogelijkheid hem op te lossen ligt de
tragiek van dit werk, waarover men nu in de commentaar op de tentoonstelling zo
hoog opgeeft. Natuurlijk kan men die tot op zekere hoogte ook wel aflezen van de
houdingen en de fysionomie van Daye's portretten. Maar als men het daarbij laat,
wat vaak gebeurt, zijn wij geneigd Daye's werk als zwak en hopeloos
romantisch-sentimenteel af te schrijven. Zijn tragiek ligt dieper. Zijn tragiek ligt in
die twijfel die Daye dwong tot schilderen en die het hem, de aristocratische
renaissancist, onmogelijk maakte een schilderij te voltooien. Daye's eigenheid ligt
in de volwaardige artistieke expressie van het onvoltooide, van hetgeen tot het leven
wil komen en het leven niet aankan, van hetgeen geboren moet worden en van de
moederschoot niet los wil.
Dit karakteriseert niet alleen Daye's kunst, het karakteriseert ook zijn leven. Zoals
een kind in de schoot van de moeder, zo leefde Daye in zijn gezin. De felheid, de
hartstocht waarmee hij zich soms naar buiten uitte, is er slechts de keerzijde van.
Van hieruit kunnen we tot een meer verantwoord begrip komen van het feit dat Daye,
na aanvankelijk landschappen en interieurs te hebben geschilderd, het tenslotte bij
enkele thema's hield en kunnen we gemakkelijker achterhalen welke betekenis die
thema's voor hem hadden. En dan hebben we het niet zozeer over de houdingen en
de fysionomie zoals daarjuist, maar over de betekenis van het thema zelf dat in ieder
geval een tragische onvoltooidheid insluit. Daye's zuigelingen zijn geen belofte van
leven. Ze zijn leven dat niet doorbreekt. Ook zijn meisjes, zijn knapen zijn het. Ook
zijn zelfportretten. Ook zijn naakten met hun gesluierde, niet gewekte sensualiteit,
die iets anders is als maagdelijkheid, waarmee sommigen dit werk willen
karakteriseren.
Maar deze kunst van het onvoltooide zit hem toch vooral in de manier van
schilderen zelf, zoals we die direct van de schilderijen kunnen aflezen. Een schilderij
van Daye blijft als het ware in zijn genese steken. Het wordt nooit helemaal geboren.
Kleur en lijn worden nooit één, hoe harmonisch ze ook samenspelen; de figuur komt
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nooit los van de fond, die zelf volledig onbepaald blijft; in de meeste gevallen gaat
het duidelijk om eerste aanzetten, waarbij de schilder het dan tenslotte, in de onmacht
die zijn kracht is, heeft gelaten. Greshoff noteerde reeds in 1929: ‘De eerste opzet
bepaalt bij Daye de waarde van het werk. Is die goed, dat wil zeggen, ligt daarin,
met enkele summiere notities de bedoeling volkomen vast, dan kan het verder
uitwerken dier spontane gegevens niets meer vernietigen van wat essentieel en levend
daarin aanwezig is. In
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het omgekeerde geval kan het doorgaan op de eerste aantekeningen daar niet in
brengen, wat er niet reeds van den aanvang af in aanwezig is’. Alleen zouden wij
hier aan toe willen voegen dat wij in geen enkel werk een poging tot dit verder
uitwerken hebben bespeurd en dat wij de indruk hebben dat de gehele kunst van
Daye zich bepaalt tot het vastleggen van die eerste opzet, die na een lange en
moeizame rijping uit de kunstenaar is losgebarsten. Maar wanneer eenmaal het werk
als het ware onwillekeurig uit hem losgesprongen is, staat hij er even machteloos
tegenover als tegenover het bepalen van het moment van het loskomen zelf.
Wij begrijpen best dat Daye een afkeer had van het schildersmétier en dat hij
slechts een matige waardering kon opbrengen voor hen die hij zelf in een interview
noemde ‘les artisans de la peinture’. Hij zelf immers, zoals hij het in dat interview
aan Georges Marlier bekende, voelde zich, na zich veertig jaar lang haast exclusief
voor zijn schilderkunst te hebben ingespannen en er de inhoud van zijn leven van
gemaakt te hebben, even machteloos als op de eerste dag. Voor elk nieuw werk had
hij de indruk dat hij voor een taak stond die zijn hele wezen opeiste.
Men mag zich bij Dave niet te licht laten vertederen door een paar trucjes in zijn
werk die een langoureuze meewarigheid opwekken als de stereotiepe trekken van
ogen en mond en de houding van het hoofd. Zo gezien blijft er van Daye niet veel
meer over. Maar wij kunnen deze trucjes er wel bij nemen als we ze aanvaarden als
een eenvoudige sleutel tot een dieper ontsluiten van het werk, dat op een specifiek
schilderkunstige wijze het onaffe, het onvoltooide als levenswaarde stelt.
G. Bekaert

Beschrijving van het Amerikaanse volk. Ernst of luim?
Oscar Handlin is ‘Winthrop professof of History’ aan de universiteit van Harvard te
Cambridge, Massachusetts. Hij is daar ook directeur van het ‘Centre for the Study
of the History of Liberty’. Van zijn hand verscheen een geschiedenis van 't
Amerikaanse volk1). De ‘flap’ van de omslag weet te vertellen dat Handlin ‘een van
de meest vooraanstaande historici van onze tijd’ is. Bewijzen hiervoor worden niet
gegeven. Eén ander boek van zijn hand wordt genoemd, waarvoor hij de Pulitzer-prijs
kreeg. Verder wordt vermeld dat Handlin lid is van enige wetenschappelijke
verenigingen zoals de ‘American Historical Association’, waarvan ieder historicus
lid kan worden als hij de contributie betaalt. Zo is ondergetekende althans lid van
deze associatie geworden.
Ik houd er niet van wanneer een auteur (of zijn uitgever, want de auteur is mede
verantwoordelijk voor wat hij de uitgever toestaat op zijn werk als titel te drukken)
aankondigt dat hij een nieuwe geschiedenis heeft geschreven. Er is zoveel op dit
gebied geschreven dat het predikaat nieuw zeer zelden kan worden gebruikt. Dat
geldt evengoed voor de wijze van aanpakken als voor de inhoud van het verhaal.
Wat Handlin in dit werk gedaan heeft, is een meer sociologische benadering van de
geschiedenis van het Amerikaanse volk te presenteren, waarbij dus de meer algemene
trekken op de voorgrond komen en het individuele en incidentele op de achtergrond
1) Oscar Handlin, The American People. A new History. (imp. J. Meulenhoff, Amsterdam)
London 1963, 416 pp., 35 sh. (f 19,95).
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treedt. De auteur heeft dit zeker met grote bekwaamheid gedaan en, vooral, in een
boeiende vorm. Er zijn tal van geestige en treffende formuleringen in het boek en
rake opmerkingen. Maar hun waarde? Hoe aardig lijkt het verschil in gebruiken
tussen de jaren omstreeks 1890 en heden aangeduid door het op p. 288 gegeven citaat
uit een jeugdtijdschrift! De redacteur was zéér, zéér geschokt, want hij had jongens
met sneeuwballen naar.... meisjes zien gooien! Hij haalde er de natie en haar symbolen
bij om de jeugd duidelijk te maken hoe minderwaardig dit gedrag was: ‘the American
flag means fair play, equal chance, protection to the weak and honour to women’.
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Deze redacteur moet wel wat abnormaal geweest zijn, en Handlins voorstelling als
zou zulk een ‘offence to chivalry’ algemeen afkeurenswaardig geacht zijn, is er zeker
ver naast. Even ver er naast als zijn verdere suggesties op deze bladzijde (288) over
de veranderde ‘meaning of faith’. In dit zelfde jaar 1890 mitrailleerden Amerikaanse
soldaten lustig Indiaanse vrouwen en kinderen in wat men euphemistisch de ‘veldslag
bij Wounded Knee’ heeft genoemd. Over het respect voor de ‘honour’ van
negervrouwen behoeven wij niets te zeggen. Over de psychische afwijkingen van
de redacteur van het jeugdblaadje die zich druk maakte over het ‘geweld’ meisjes
aangedaan die het hoogst waarschijnlijk leuk vonden met sneeuwballen bekogeld te
worden, zou wèl iets gezegd kunnen worden. Dit alles echter dient hier slechts om
aan te tonen dat het hoogst gevaarlijk is een historisch werk op te sieren met geestige
en treffende voorbeelden die dan een veel te algemene betekenis krijgen.
Soms drijft Handlin het zo ver met zijn spel van voorbeelden en citaten dat men
niet meer weet of hij het ernstig meent of met iets de draak steekt. Lees p. 154 waar
hij begint met een fraai cliché: ‘The handful of men, venturing freely forth to impose
their will upon the natural power of sea and whale, are American in character’. Wel,
wel! Ook de Eskimo's? Daarover spreekt Handlin niet, hij heeft het hier over de
bewoners van het eiland Nantucket, die hij als ware heiligen, zij het zeer saaie en
vervelende heiligen schildert: ‘there are no material irregularities (wat zijn dat?)
when the fleet returns to Nantucket. All is peace and general decency prevails.... they
come home to their wives and children.... all is joy and peace.... “Wife, thee hast
done well”.... is the general approbation for application and industry (der vrouwen
tijdens de afwezigheid der mannen)’.
Dergelijke verhaaltjes las ik als kleine jongen in het kindertijdschrift De
Engelbewaarder, uitgegeven door de Fraters van Tilburg. Indien Mr. Handlin dit
alles ernstig meent, kan ik hem niet serieus nemen, indien hij het schreef ‘with his
tongue in his cheek’, kan ik hem als historicus niet meer vertrouwen.
Natuurlijk weet ik dat enkele ontsporingen een groot werk niet waardeloos kunnen
maken. Er is veel interessants in het boek, maar weinig nieuws, n'en déplaise de flap,
veel wordt aangeduid dat door lezers zonder een vrij behoorlijke kennis der
Amerikaanse geschiedenis niet begrepen kan worden. Door dit alles is het boek, hoe
interessant ook op menige bladzijde, voor Nederlandse lezers minder bruikbaar.
B.H.M. Vlekke

De politie in discussie
Een van de vele beroepen waar men op het ogenblik vaak sterk emotioneel tegenover
staat, is dat van politie-ambtenaar. Hoewel zeer velen zich niet realiseren, wat het
beroep inhoudt en anderen slechts vanuit een individueel contact gaan generaliseren
- een feit is, dat de politie een veel besproken en veel omstreden orgaan vormt.
Niet alleen binnen maar ook buiten de politiewereld wordt tegenwoordig hierover
druk gediscussieerd. De oogmerken waarmede dit geschiedt zijn wel sterk van elkaar
verschillend.
Binnen de politiewereld discussieert men teneinde te bereiken dat het beroep voor
de buitenwereld aantrekkelijker wordt. Men hoopt aldus de nog vele bestaande
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vacatures te kunnen vervullen. Men heeft de salariëring aanmerkelijk verbeterd, het
uniform van de gemeentepolitie werd gemoderniseerd - hopelijk zal de Rijkspolitie
spoedig volgen - en men is begonnen met allerhande cursussen voor het personeel
van hoog tot laag om aldus het niveau van de politie op een hoger plan te brengen.
In dit verband moet ook worden gezien de eis van het Mulo-diploma voor de
adspiranten. Het ligt in de verwachting dat weldra ook het programma van de
opleiding een nieuwere aanpak krijgt.
Buiten de politiekring wordt het politievak eveneens tot object van vele gesprekken
gemaakt, maar de sfeer waarin dit geschiedt is vaak geheel anders. Het doet soms
wat opgeschroefd aan.
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Het is in onze tijd voor een aantal mensen een soort rage om het gezag aan te vallen
en de openbare orde te verstoren. Wanneer bij dit soort opzettelijk verwekte
ordeverstoringen de politie gaat optreden, hetgeen door de ordeverstoorders juist
wordt beoogd, gaat men het optreden van de politie kritisch bekijken. Onder
vermelding van idealistische leuzen worden dan ‘objectieve’ verslagen van het
politie-optreden gegeven. Door middel van intonatie of opmaak van de artikelen
tracht men het publiek ervan te overtuigen dat de politie in feite maar een noodzakelijk
kwaad is en een a-sociaal element in onze zo vredelievende en gezagsgetrouwe
maatschappij. Men vergeet hierbij te vermelden, dat elementen uit die
‘gezagsgetrouwe’ maatschappij een optreden uitlokken en dat bovendien dit deel
van de taak beslist niet tot de dagelijkse bezigheden van de politie behoort.
Men zou met hetzelfde en zelfs nog meer recht het accent in een andere richting
mogen verleggen en zich afvragen, wat het voor de politie betekent geconfronteerd
te worden met ernstige verkeersongelukken, wat een opgave het is een
overlijdensbericht aan naaste familieleden te moeten doorgeven of het met eindeloos
geduld speuren naar de daders van een laaghartige moord of het regelen van verkeer
in storm, hevige vrieskoude of hitte.
Het is jammer, dat een deel van onze voorlichtingsmedia slechts zeer eenzijdig
het politievak belicht.
Zo is het boekje Slaags met de politie, uitgegeven bij de Bezige Bij te Amsterdam
als een kwadraatpocket er niet in geslaagd het publiek die voorstelling omtrent het
politie-optreden te geven, die wij hadden mogen en moeten verwachten. Er wordt in
gesteld, dat het publiek zeer negatief tegenover de politie staat en dit moet dan o.a.
worden bewezen door een NIPO-onderzoek onder zegge en schrijve 149
Amsterdammers. Bekijkt men de NIPO-cijfers kritisch dan blijkt uiteindelijk het
overgrote deel der ondervraagden wel positief tegenover de politie en haar optreden
te staan1). Bovendien is het toch wel tekenend, dat de justitie, die er voor te waken
heeft dat het politie-optreden steeds zo correct mogelijk geschiedt, geen aanleiding
heeft gevonden bij vrijwel alle in bovengenoemd boekwerkje gesignaleerde gevallen
te moeten optreden.
Ook valt het op dat de schrijvers het publiek dat aan deze ordeverstoringen
deelneemt, zachtzinnig, gehoorzaam en gezagsgetrouw noemen, terwijl de politie
telkens weer onjuist optreedt.
Het tekent naar onze mening de sfeer waarin dit boekje is geschreven, dat de
uitgever ook nog gemeend heeft het gezag te moeten chanteren door op te merken,
dat als de politie nu maar goed haar best zal gaan doen, boekjes van deze inhoud in
het vervolg zullen uitblijven.
Slaags met de politie kan slechts bereiken, dat de met moeite opgebouwde goodwill
bij argeloze lezers met één slag te niet wordt gedaan.
1) a. Over de Amsterdamse politie was de mening: goed 39%; vrij goed/middelmatig 21%;
noodzakelijk 10%; te weinig in aantal 5%; niet goed 12%; slap 11%; ruw 3%; diversen 3%;
geen antwoord 1%. (105 antwoorden op de 149).
b. Over de afdeling die optreedt tegen ordeverstoringen, etc.: te krachtdadig 24%; te
zachtzinnig 14%; wel juist 59%; geen antwoord 5%. (102 antwoorden op de 149).
c. Over de Nato-taptoe met anti-Portugese demonstratie: optreden van de politie juist 42%;
onjuist 29%; geen oordeel 15%. (Bij de 29% die het optreden onjuist vonden waren er 7%
die dit vonden vanwege de gerechtvaardigdheid van de demonstratie. Dit heeft o.i. niets te
maken met de wijze van optreden van de politie).

Streven. Jaargang 17

Wij geloven dat én de politie én het publiek een grotere dienst zou worden bewezen
door een objectieve voorlichting over deze zaken. Ook in politiekringen wordt steeds
meer gezocht naar wegen om de verhouding politie-publiek zo helder mogelijk te
maken.
Men dient niet te vergeten dat het optreden van de politie vrijwel steeds een reactie
is op handelingen of verzuimen van het publiek. Begrijpelijk is dan dat men geprikkeld
raakt, immers niemand wil gaarne terecht worden gewezen of
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worden gehinderd in iets wat hij nu net zo gaarne zou willen gaan doen.
Bij dit politie-optreden zal men er dan steeds op bedacht moeten zijn, dat de
politie-ambtenaren ook gewone mensen zijn en dus ook fouten kunnen en zullen
maken. Het met tact optreden ter handhaving van de openbare orde in een uitzonderlijk
moeilijke zaak vergt veel zelfbeheersing. Juist door een groeiende tegenstelling en
een toenemend misverstand tussen een deel van het publiek en de politie, blijkt er
steeds meer onzekerheid in het gedrag ten opzichte van elkaar. Soms moet men al
te snelle reacties van de politie constateren, waarvan zij onder de drang van het
ogenblik de consequenties niet voldoende doorziet.
Juist aan dit facet van de politietaak moet bij de opleiding van de jonge politieman
voldoende aandacht worden geschonken. Het publiek is veel meer eisend dan vroeger
en bovendien is het gezag, dat vroeger als vanzelfsprekend de politieman vergezelde,
thans niet meer in die mate aanwezig. De huidige generatie heeft veel minder ontzag
voor gezag en de politie zal hierop bij haar optreden bedacht moeten zijn.
Bij de opleiding zal men meer gebruik gaan maken van deskundigen, de
pedagogische scholing zal meer nadruk behoeven terwijl de ‘human relations’ het
fundament is van waaruit men het optreden volvoert. Dit alles vraagt vanzelfsprekend
een goede keuze bij het aantrekken van docenten. De burgemeesters als hoofden van
de plaatselijke politie zullen zich met hun korpschefs steeds weer opnieuw moeten
bezinnen hoe de afstand tussen politie en publiek kan worden verkleind. Als een
geslaagde poging in deze richting zouden wij hier slechts bij wijze van voorbeeld
willen noemen de wijze van publiekbenadering door de manschappen van de
surveillance-auto-snelwegen, oftewel de mannen in de melkwitte Porsches.
Deze benaderingsmethode zien wij als een positieve stap in de juiste richting en
hierover mag men verheugd zijn.
Slaags met de politie zal evenwel voor hen die de goede verhouding tussen politie
en publiek voorstaan geen betrouwbaar kompas kunnen zijn.
C.P.M. Bevers

Boekbespreking
Theologie
Rahner S.J., Karl, Continuïteit en verandering (Pastorele Cahiers): 15.
Evolutie in wereld en kerk; 16. Geloven thans; 17. Structuurvragen in de
kerk; vert. Hans Wagemans. - Paul Brand, Hilversum/Antwerpen, 1964;
127, 139 en 139 pp., f 8,90 per deel, f 23,90 voor de hele serie.
In het mei-nummer van Wort und Wahrheit zegt Prof. Greitemann: ‘De theologie
van Rahner is die van een vragende, d.w.z. van een theoloog die de Openbaringsfeiten
en de kerkelijke leeruitspraken gelovig aanneemt, maar toch de vraag stelt, waarom
een formulering zo en niet anders tot stand gekomen is en hoe een schijnbaar
uiteenlopen in de historische concretisering van een waarheid verklaard kan worden.’
Waarbij we mogen aantekenen, dat het meesterschap van deze theoloog juist hierin
blijkt, dat hij niet apriori geneigd is naar een progressief antwoord omdat het modern
is, evenmin als hij een conservatief antwoord accepteert omdat het altijd zo gegeven
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is. Om die reden is Rahner wellicht een van de meest geschikte auteurs om ons de
weg te wijzen in de nieuwe problemen. Hij is niet gemakkelijk te lezen en wie mocht
menen, dat hij een vaardig gebruik van ‘mode-kreten’ in de theologie zal aantreffen,
komt zeer bedrogen uit. Maar wie naar een dieper begrip zoekt in zaken die op het
ogenblik het wezen van het
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gelovig bestaan in de wereld raken, vindt in Rahner een voortreffelijke gids. Het
ontwapenende bij hem is, dat hij met al zijn deskundigheid toch allereerst als
eenvoudig gelovige in vraaghouding tegenover het probleem gaat staan. Dit alles
klinkt wat lyrisch voor de aankondiging van een aantal geschriften van Rahner, maar
ik ben er van overtuigd dat ieder die de geestelijke moeite doet om de gedachten van
deze theoloog na en mee te denken, veel verder komt dan men door uiteenzettingen
uit de tweede of derde hand kan bereiken. Ik wil nu volstaan met de aanduiding van
de onderwerpen, waaruit de lezer direct kan opmaken, dat het geen vrijblijvende
punten zijn die Rahner behandelt, maar de vragen waarop iedereen naar de mate van
zijn inzicht een verantwoord begrip zoekt. ‘Wereldgeschiedenis en heilsgeschiedenis,
De christologie binnen een evolutieve wereldbeschouwing, Het christendom en de
niet-christelijke godsdiensten. Dogmatische kanttekeningen over de “Kerk-devotie”.’
Het tweede is zo mogelijk nog actueler: ‘Over de mogelijkheid om thans te geloven,
Heilsmacht en geneeskracht van het geloof, Wat is ketterij?, Het geloof van de priester
thans, Blust de Geest niet uit.’ De structuurvragen van het derde deel zijn van belang
in verband met het concilie: ‘Over het episcopaat, Over bisschopconferenties. Over
het begrip “ius divinum” volgens katholieke opvatting, Bijdrage tot de theologie over
het concilie.’ Voor de mentaliteitsvorming wellicht de belangrijkste der tot nu toe
verschenen Pastorele Cahiers.
G.J. Adriaansen

Geiselmann, J.R., Die Heilige Schrift und die Tradition (Quaestiones
Disputatae, 18). - Herder, Freiburg, 1962, 288 pp., DM. 18.80.
Onder de theologen die in de laatste jaren het wezen van de Traditie bestudeerden,
neemt prof. J.R. Geiselmann, van de katholieke theologische fakulteit van Tübingen,
ongetwijfeld een eersterangsplaats in. Van zijn hand verschenen hierover verscheidene
merkwaardige publicaties. In een enigszins los verband en door een confrontatie met
de recentere studies, gaat hij op reeds eerder behandelde kwesties in. Het onderzoek
concentreert zich vooral op twee punten. Ten eerste: de Traditie als een wezenlijk
menselijk fenomeen, dat vooral kenmerkend is voor elk godsdienstig leven. Deze
fenomenologische analyse kan als onderbouw dienen voor een theologie van de
Openbaringstraditie. Als kenner van J.A. Möhler en de School van Tübingen wijdt
prof. Geiselmann uit over de oeropenbaring en het traditionalisme zoals dat er in de
vorige eeuw werd gedoceerd. Ten tweede: de geschiedenis van het dogma over de
verhouding tussen de H. Schrift en de Traditie, voor, gedurende en na het Concilie
van Trente. Het materiaal, dat door prof. Geiselmann samengebracht en bestudeerd
werd, zal bijdragen tot een verdere verheldering van deze steeds actuele problemen:
welke is de verhouding tussen de Schrift en de Traditie? Volstaat de Schrift alleen
voor de kennis van de geopenbaarde leer?, voor de kennis van de riten en de
gewoonten in de Kerk? Het huidige concilie en het theologische gesprek tussen de
belijdenissen bewijzen duidelijk dat het hier niet om theologische onbenulligheden
gaat. Met het oog op het conciliair debat en het oecumenisch gesprek werden deze
‘quaestiones disputatae’ gepubliceerd.
J. Vercruysse
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Weber, L.M., Mysterium magnum (Quaestiones Disputatae, 19). - Herder,
Freiburg, 1963, 126 pp., ing. DM. 9.80.
De Regens van het priesterseminarie van Solothurn stelt meer ‘quaestiones’ dan hij
antwoorden geeft. Juist dit is het bevrijdende van dit boek. In een domein waar men
óf in vrome herhalingen vastgelopen is óf vreest aan de kerkelijke traditie indiscrete
vragen te stellen, is het deugddoend iemand het verlangen naar meer
discussie-openheid te horen uiten. Wanneer in de vraagstelling tegelijk op luciede
en toch echt religieuze wijze de richting voor het antwoord voelbaar wordt, is men
de auteur dubbel dankbaar. Het gangbare natuurrechtelijke denken (niet de
mogelijkheid de natuur personalistischer, dynamischer te verstaan) wordt
onbevredigend bevonden. Om nu een theologie van het huwelijk en de maagdelijkheid
te schrijven is een diepgaande antropologische voorstudie onontbeerlijk (p. 59). De
traditionele doctrine sinds Casti Connubii inzake verantwoorde geboorteregeling
wordt voorzichtig doch eerlijk als vraag aan de orde gesteld. Wat is de theologische
zin van de huidige universele huwelijksnood zelfs der goede katholieken? Heldere
bladzijden over de groei naar de maagdelijkheid besluiten dit boek, dat de
beschouwingswijzen van Mgr. Reuss en Prof. L. Janssens aanvult en verrijkt. Een
goede vertaling ware wenselijk.
J. Kerkhofs
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Godsdienst
Groot S.V.D., Dr. A. de, De Bijbel over het heil der volkeren. - J.J. Romen
en Zonen, Roermond en Maaseik, 1964, 124 pp., f 3,25.
Zonder te kort te willen doen aan de andere deeltjes van de serie ‘De Bijbel over’
mag men veilig constateren, dat Dr. de Groot een juweeltje geleverd heeft. Helder
en duidelijk de nieuwe theologische en bijbelse gegevens verwerkend, geeft hij een
diep inzicht en ruim overzicht van het Heil, waartoe alle volken geroepen zijn en
waaraan alle godsdiensten deel hebben. Het boekje boeit door zijn klare, strakke
opgaande lijn. Iedere lezer, priester en leek, zal er door verrijkt worden. Zeer geschikt,
lijkt ze ons, om gegeven te worden aan intellectuele zoekers.
C. Minderop

Vreeze, S.J., Dr. J. de, Er is een Lam dat bloedt. - Geert Groote
Genootschap, Marienburg, Den Bosch, 1963, 78 pp., f 1,-.
In 1960 heeft Paus Joannes XXIII tot vijfmaal toe zijn verlangen geuit de verering
van het Kostbaar Bloed van het Onbevlekt Lam waardoor wij verlost zijn, te zien
toenemen. Het feest van het Kostbaar Bloed op 1 juli dateert van 1849. Paus Joannes
noemt drie devoties essentieel, n.l. de verering van de H. Naam, het H. Hart en het
H. Bloed. Zij hebben als direct voorwerp de Persoon van Christus, Zijn Menswording
en Zijn verlosser-zijn. Pater De Vreeze, fijnzinnig classicus, heeft in 1962 ‘In sanguine
Agni’ uitgegeven, waarin hij uit een overvloed van Schriftuurplaatsen en liturgische
teksten de diepe inhoud van deze devotie belicht. In de recente uitgave, Er is een
Lam dat bloedt geeft hij een overstelpende hoeveelheid teksten en gebeden van de
oudste traditie en de middeleeuwen. Menig lezer zal het treffen daaronder een
prachtige ‘secreta’ en een communiegebed van Erasmus te vinden. Priesters,
religieuzen, leken zullen na lezing vanzelf de H. Mis met meer devotie opdragen of
volgen.
C. Minderop

Paroisse (La) se cherche (Paroisse et Liturgie, 59). - Biblica, Brugge, 1963,
160 pp., F. 126.
Enkele jaren geleden werd de zin der parochie als territoriale zielzorgeenheid door
de voorstanders van een radicaal op de leefmilieus afgestemde pastoraal problematisch
gesteld. Dank zij deze discussies zijn meer evenwichtige opvattingen naar voren
gekomen, waarbij een bezinning op de parochie de diepe waarde ervan, ook na de
periode der Christenheid, deed erkennen. Deze bundeling bijdragen tot herwaardering
van de parochie verdienen niet enkel door de priesters doch ook door de ‘parochianen’
zelf gelezen te worden: parochie en evangelisatie (Gh. Pinckers en J. Frisque),
eucharistieviering en Kerk-toebehoren (J. Frisque), sociologie van de parochie als
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eucharistische gemeenschap (F. Houtart). Twee getuigenissen over een landelijke
en een industriële parochie slaan de brug naar de praktijk.
J. Kerkhofs

Bilan du monde, 1964. Encyclopédie catholique du monde chrétien, publié
par le Centre ‘Eglise Vivante’ et la ‘F.E.R.E.S.’; t. 1-2. - Casterman,
Doornik, 1964, 548-944 pp., geb. F. 285-495.
De encyclopedie van de wereldkerk in 1958-60 door de groep van Englise Vivante
met de medewerking van Feres samengesteld, is hiermee opnieuw in grondige
herwerking uitgegeven. De waarde en de bruikbaarheid van dit werkinstrument zijn
universeel erkend (zie Streven, 12 (1958-59), p. 185 en 13 (1959-60), p. 1100). Met
nauwgezette ijver is abbé Frisque erin geslaagd binnen twee boekdelen een
uitzonderlijke hoeveelheid actuele informatie te concentreren. Het eerste deel
(betreffende de wereld in zijn geheel en de verscheidene grote geografische gebieden)
werd aangevuld met synthetische overzichten, een hoofdstuk over het vraagstuk der
ontwikkelingslanden, een balans van Vaticanum II en een hoofdstuk over de
catechetische beweging. Bijzondere zorg werd besteed aan het bijwerken der
wereldstatistieken van het katholicisme en de andere godsdiensten (al zal men hier
steeds met een ruime marge van onzekerheid dienen rekening te houden, zoals
toegegeven wordt voor de meeste statistieken der jonge landen). Het tweede deel
kreeg een diepgaande structurele vernieuwing: bij de beschrijving van elk land volgt
na een profaan sociologisch overzicht en een samenvattende analyse van de toestand
der katholieke Kerk ook een korte behandeling van de andere christelijke Kerken.
In oecumenisch pers-
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pectief is dit een echte verrijking. Voor het werkelijk katholiek maken van de
katholieken is deze encyclopedie een eersterangshulpmiddel. De uitgeverij Casterman
verdient alle lof voor de verzorgde, ofschoon dikwijls moeilijke druktechnische
afwerking.
J. Kerkhofs

Delhaye, Ph., Le Décalogue et sa Place dans la Morale chrétienne (Etudes
Relig., 761). - Pensée Cath., Brussel, 1963, 143 pp.
Sinds de laatste wereldoorlog werd heel wat gezocht naar de plaats van de 10 geboden
in het godsdienstonderricht en in de biechtpraktijk. S. bundelt hier een aantal bijdragen
over dit probleem, die hij schreef in L'Ami du Clergé. In een eerste deel behandelt
hij de plaats van de decaloog in de boeken van de H. Schrift, ook in die van het Nieuw
Verbond. In een tweede deel volgt hij de theologische integratie van de 10 geboden
in de leer van de Vaders en van de grote theologen uit de Middeleeuwen. In een
derde deel bespreekt hij de rol van deze gebodenreeks in de pastoraal. Wie zich voor
het godsdienstonderricht interesseert of z'n inzicht in een van de fundamenten van
de christelijke moraal wil ontwikkelen, behoort dit boekje te lezen; hij zal verrast
zijn door de vele nieuwe gegevens die hij erin ontdekt.
L. Braeckmans

Guelluy, Robert, Vie de foi et tâches terrestres. Préface de S. Exc. Mgr.
Garonne, archevêque de Toulouse (Cahiers de l'actualité religieuse, vol.
12). - Casterman, Tournai, 1960, 208 pp., ing. F. 90. - Geloofsleven en
aardse opdracht, vert. J. Sterck. - De Vroente, Kasterlee, 1963, 233 pp.,
F. 95.
Dit boek verscheen eerst in artikelvorm in verscheidene tijdschriften. In een eerste
deel behandelt S. de scheppingsleer. Al is het hem te doen om de religieuze
draagwijdte van de schepping te doorlichten, toch moet hij hierbij rekening houden
met de wetenschappelijke verworvenheden omtrent het ontstaan van mens en kosmos.
Dit laatste doet hij niet radikaal genoeg. Hij bewaart sommige traditionele opvattingen,
waarin geloofswaarheid en voorstelling nog in elkaar liggen. Daardoor laat hij zich
verleiden om geloofsvoorstelling en wetenschappelijke voorstelling in elkaars
verlengde te leggen. In een tweede deel behandelt schrijver de verlossingsleer. Hier
beweegt hij zich zuiver binnen het geloofsgegeven. Hij toont aan hoe een christelijke
levenshouding elk humanisme overstijgt, maar er tevens een impliceert. Een authentiek
geloof inspireert een inzet voor deze wereld, die verder en dieper reikt dan die van
een ongelovige. In een derde deel onderzoekt de schrijver meer in het bijzonder de
waarde van de profane activiteit in haar verhouding tot het heilsgebeuren. In het
concrete voorbeeld van Pater de Grandmaison laat hij zien hoe een christen de
paradoxale eisen van zijn geloof harmonisch kan beleven. Christendom is vooreerst
gehechtheid aan een persoon en van daaruit vinden theoretisch moeilijk verzoenbare
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eisen een vitale eenheid. In een laatste deel behandelt hij tenslotte het probleem van
het lijden. Hij zoekt er geen intellectuele oplossing voor, maar toont aan hoe in het
licht van het kruis het schijnbaar zinloze van teken verandert.
A. Colle

François Sainte-Marie, de, o.c., Fils du Père (Présence du Carmel). Desclée de Brouwer, Brugge, 1964, 128 pp., ing. F. 75.
Dit is het eerste boekdeel van een nieuwe reeks; het bevat vijf postuum uitgegeven
geestelijke onderrichtingen, die vanzelf een geheel vormen: ‘L'évangile: révélation
de la paternité de Dieu, - Aimer pour être fils du Père, - Le renoncement, - L'abandon,
- ‘Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique’. Ze gaan hoofdzakelijk
van het evangelie uit; maar het is als zouden ze de mystieke leer van Johannes van
het Kruis achterhalen en herhalen. Want dit is het kenmerk van de grote Karmelieten
van deze tijd (de schrijver hoorde tot hen): niets geven ze op van de aloude hoge
contemplatie, waarin ze met recht het meest intense en ware leven zien. Maar des te
beter houden ze de exegese, de theologie, de psychologie bij; midden in het moderne
zoeken spreken ze de meest bevrijdende woorden.
Em. Janssen

Kahlefeld, Heinrich, Gleichnisse und Lehrstücke im Evangelium, II. Josef Knecht, Frankfurt am Main, 1963, 198 pp., DM. 11.80.
Wie ooit iets van Kahlefeld heeft gelezen, zal met grote verwachtingen iedere nieuwe
publicatie van hem ter hand nemen, en niet bedrogen uitkomen. Zo althans is het mij
vergaan, sinds ik hem toevallig eens heb ontdekt, met zijn boek Der Jünger (Streven
XV, II, p. 782) en
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met zijn Gleichnisse... im Evangelium (Streven XVI, II, p. 1096), waarvan thans het
tweede deel is verschenen. Na de behandeling, rondom enkele thema's (Gods
denkwijze, de houding tegenover God, de houding tegenover de naaste), van de in
het eerste deel nog niet besproken parabelen, volgt een synthetisch beeld van de
aanpassing die de oorspronkelijke woorden van Jezus in de definitieve redactie
hebben ondergaan. Hieruit blijkt tevens dat deze kritische arbeid geen overbodige
luxe is: er volgen een paar behartigenswaardige conclusies uit met betrekking tot de
homilie. Deze zal er baat bij hebben soms eens het directe, profetische woord van
Jezus zelf te laten weerklinken, en dan weer, uitgaande van de overgeleverde, meer
allegoriserende vorm, de leer te ontvouwen die de parabelen bevatten. Dit wordt
geïllustreerd aan de parabel van de waakzame dienaren: het kennelijk later ingelaste
trekje van de heer die zelf zijn dienaren aan tafel zal bedienen (Lk. 12, 37) kan tot
uitgangspunt dienen van een ‘mysteriën-verkondiging’, geheel in de lijn van wat
reeds de oude traditie deed: het woord van de aardse Jezus maken tot het woord van
de verrezen Heer in zijn Kerk. ‘Wie de heer van de dienaren is, wordt nergens gezegd,
maar de ingewijden herkennen Hem; en als men zich deze homilie voorstelt als
gehouden in de heilige vergadering, die zich bewust is van de tegenwoordigheid van
de Heer en zich voorbereidt op het eucharistisch maal, kan men iets vermoeden van
de glans die er uit straalt.’ - Uit de noten blijkt dat alleen Duitse en Engelse
vakliteratuur is benut. Deze beperking, alsmede het ontbreken van een confrontatie
met andere parabeltheorieën, zal alleen de exegeet als een gemis voelen. Voor de
niet-vakman, tot wie het boek zich richt, is het zo al moeilijk genoeg; maar het is de
moeite van de meer dan gewone aandacht die het vergt, ten volle waard.
L. Geysels

Brockmoeller, Kl., Industriekultur und Religion. - J. Knecht, Frankfurt,
1964, 288 pp., geb. DM. 14.80.
De auteur van het enigszins beruchte werk Christentum am Morgen des Atomzeitalters,
thans zielzorger bij de Europese gemeenschap te Brussel, heeft zich in het Duitse
Roergebied jarenlang voor de incarnatie van het christendom in een geïndustrialiseerde
beschaving geïnteresseerd. Dit boek biedt een systematische behandeling van zijn
opvattingen over de veranderingen die het kerkelijk leven moet ondergaan wil dit
de grootstadsmens van het technische tijdperk nog iets zeggen. Een zich losmaken
uit de verworteling in agrarische structuren is wel de eerste vereiste. Zonder strikt
wetenschappelijk te zijn (noch godsdienstsociologisch noch theologisch) zal het de
zielzorger helpen om zich te bezinnen binnen het industrieel milieu over een taak
die het Concilie aan de hele Kerk meegeeft: een echt aggiornamento.
J. Kerkhofs

Kampmann, Th., Passion und Herrlichkeit, österliche Ansprachen. Kösel-Verlag, München, 1962, 106 pp., DM. 6.80.
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Deze zes radio-causerieën over het lijden, de dood en de verrijzenis van de Zaligmaker
plaatsen door voorbeelden, citaten of dialogen de geloofsgeheimen temidden van
het huidige moderne bestaan. Ze zijn iets te mooi verwoord en zeker te weinig gebald
om als overwegingen te worden gepresenteerd.
J. Allary

Zangerle, Ignaz, Zur Situation der Kirche. - Otto Müller, Salzburg, 1963,
170 pp.
De voorzitter van de Oostenrijkse en de Europese katholieke organisatie voor vorming
van volwassenen publiceert hier zes essays, geschreven tussen 1933 en 1963. Het
geheel vormt een analyse in de diepte van de verhouding tussen Kerk en wereld in
een periode van geschiedenisversnelling. De perspectieven blijven hoofdzakelijk
beperkt tot het Duitse taalgebied.
J. Kerkhofs

Etteldorf, R., Die Kirche im Orient (Tyrolia Geschenk-Taschenbücher,
23). - Tyrolia-Verlag, Innsbrück, 1963, 308 pp. D.M. 7,80.
De auteur, officiaal van de Congregatie voor de Oosterse Kerk te Rome, geeft hier
een breed cultureel-godsdienstig reisverslag over de Kerk in het Nabije Oosten (per
land, van Egypte en Turkije tot Iran). Het eigen religieus klimaat, de licht- en
schaduwzijden van het christendom in deze godsdienst-mozaïek worden lucied doch
met liefde en zin voor het betrekkelijke getekend tegen de politiek onrustige
achtergrond van dit woelig subcontinent. Het is een vlot leesbare bijdrage tot meer
oecumenisch begrip voor de Oosterse Kerken.
J. Kerkhofs
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Psychologie
Quoist, M., Ontdekking van de liefde, vert. J. Nieuwenhuis. - Desclée de
Brouwer, Brugge, 1964, 272 pp., geïll., ing. F. 96.
Bij de bespreking van de originele franse uitgave van dit boek (blz. 95 van deze
jaargang) werd de wens geuit dat weldra een Nederlandse adaptatie zou verschijnen.
Na enkele maanden is ze er reeds: fris, eigentijds van taal en uitdrukking en discreet
aan Nederlandse toestanden aangepast. Het wordt zonder enige twijfel een bestseller.
L. Monden

Marcuse, F.L., Hypnose. Waarheid en verzinsel. - Het Spectrum, Utrecht,
Antwerpen, 1964, 219 pp.
De auteur, die in een vlotte discussietrant allerlei wetenswaardigheden over hypnose,
hypnotisme en hypnotiseurs uiteenzet en daarbij veel aandacht geeft aan het
therapeutisch gebruik van hypnose als geneeskunstige methodiek, is er zeker in
geslaagd de gebruikelijke lekenvragen over dit onderwerp bevredigend te
beantwoorden. Dit is echter niet de enige waarde van dit uitstekende boekje. Ook de
medicus heeft hier in klein bestek een oriëntering gekregen omtrent een
probleemgebied waarop hij zich niet of slechts aarzelend begeeft. Tenslotte mag niet
worden vergeten dat de magnetiseurspraktijk, waarvan de hypnotherapie regelrecht
is afgeleid, in ons land welig tiert en illegale successen boekt, welke door
geneeskundige beoefenaren van de hypnose op legale en beter geïndiceerde wijze
kunnen worden verkregen. Een verantwoorde toepassing van hypnotherapie neemt
de meest populaire vorm van kwakzalverij de wind uit de zeilen. Om al deze redenen
is de vertaling van Marcuses boek een goede greep geweest.
J.J.C. Marlet

Tyrell, G.N.M., Ontdekkingen van de parapsychologie. - (Prisma) Het
Spectrum, Utrecht, Antwerpen.
Na enkele theoretische omspelingen o.a. van het subliminale en het onbewuste, neemt
de auteur de historie van de Psychical Research tot zijn uitgangspunt, om vervolgens
breed uit te weiden over paranormale fenomenen van psychische aard en - veel korter
- over de paranormale verschijnselen in de fysische sfeer. Het meest speculatief is
hij over beïnvloeding uit het Jenseits en daar waar hij de godsdienst in zijn betoog
betrekt. Al met al brengt dit boek een goed inzicht in de hedendaagse parapsychologie,
en is deze Nederlandse vertaling een lezenswaardige aanvulling van de desbetreffende
literatuur ten onzent.
J.J.C. Marlet
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Lindner, Tr. e.a., Priesterbild und Berufswahlmotive. - Herder, Wien,
1963, 180 pp.
Aan de 1392 leerlingen van het laatste jaar van het middelbaar onderwijs te Wenen
werden de tien voornaamste beroepen, waaronder het priesterschap, voorgelegd om
deze volgens 25 motiveringen tegen elkaar af te wegen. De verkregen uitslagen
werden nauwkeurig geanalyseerd vanuit psychologisch en vanuit theologisch
standpunt. Het priesterschap wordt vooral gezien als een ‘ideaal’ beroep dat evenwel
té ver af ligt van de profaan-menselijke waarden, zodat het concrete
aantrekkingskracht mist. Deze oppositie tussen het sacrale en profane vindt
grotendeels zijn oorsprong in het onvoldoende godsdienstonderricht. Deze studie
munt uit door helderheid, objectiviteit en volledigheid.
F. Cuvelier

Traum und Symbol (Neuere Arbeiten zur Analytischen Psychologie C.G.
Jungs), herausgegeben von C.A. Meier. - Rascher-Verlag, Zürich, 1963,
180 pp., ing. Zw. fr. 12.50.
Pas de in 1955 aan het Chicago-instituut voor Droom en Slaap doorgevoerde
experimenten konden de ban van het Freudiaans verklaringsmodel inzake
droomanalyse doorbreken en het droomonderzoek met nieuwe ogen en nieuwe
denkmodellen laten benaderen. Het dromen gaat gepaard met bewegingen van de
oogappel en andere fysiologische slaapstoornissen. En anderzijds wijzen de
droominhouden op psychologische spanningen die onder gedramatiseerde vorm tot
uiting komen. Rond deze vernieuwde problematiek verschenen sinds 1955 reeds
meer dan 200 studies. In deze uitgave werden 7 referaten gebundeld van de Jungiaanse
school waartussen die van Dr. Hillman en Dr. Frey-Wehrlin revelerend zijn als
kritische bezinning op Jungs droomverklaringsmethode.
F. Cuvelier

Streven. Jaargang 17

1010

Wijsbegeerte
Davy, M.-M., Gabriel Marcel. - J. Knecht, Frankfurt, 1964, 336 pp., geb.
DM. 17.80.
Het is wel zeer de vraag, of een overigens vlotte duitse vertaling van een der beste
studies over Marcel voor ons taalgebied veel betekenis kan hebben. Toch opent zo'n
vertaling een nieuw standpunt op de concrete universitaliteit en wereldburgerschap
van Frankrijks subtielste en oorspronkelijkste filosoof. Men wordt nog meer dan
vroeger getroffen door de volstrekt anticartesiaanse, muzikale, ja germaanse toon
van het marceliaanse denken. Hoe weet de ‘mens der grenzen’ het ontologisch
mysterie intens te beleven! Wie bij wijze van diptiek deze diep religieuze filosofie,
die zich concreet en realistisch door het zijnsmysterie laat fascineren, naast een andere
hedendaagse wijsbegeerte wil plaatsen, die het zijnsmysterie enkel nihilistisch wil
hanteren ter versiering van de aardse eindigheid, zal bij deze confrontatie op het stuk
van wereldbeschouwing misschien de belangrijkste ervaring van zijn leven maken.
A. Poncelet

Vico, Jean-Baptiste, Principes de la philosophie de l'histoire. - Librairie
Armand Colin, Paris 1963, LXXI + 381 pp., f 16,35.
De grootheid van de Napelse wijsgeer Giambattista Vico (1668-1744) werd door het
kritiekloze aanvaarden van het kritische cartesianisme pas veel later erkend. In een
tijd van opkomst der natuurwetenschappen durfde hij wijzen op het typische wat we
nu geesteswetenschappen leerden noemen. Vooral sinds Hegel begrijpt men beter
het grote belang van zijn filosofie der geschiedenis. Maar ook de vakhistorici leerden
hem waarderen. De beroemde Franse historicus Jules Michelet werd Vico's ontdekker
voor Frankrijk. Dit boek is een heruitgave van Michelets Franse vertaling met
inleiding uit 1827. Zowel bij deze inleiding als bij de inkortingen moet men hiermee
rekening houden.
J.H. Nota

D'Arcy S.J., Martin C., No absent God. The relation between God and
the self (Religious Perspectives, vol. 6) - Routledge & Kegan Paul Ltd.,
London, 1962, X, 147 pp.
De reeds wat oudere auteur is een van de vooraanstaande katholieke denkers in
Engeland, die belangrijke werken op zijn naam heeft staan. In dit boekje betoogt hij,
‘that God's absence means man's absence from himself (63; vgl. 3v., 13v., 62, 121v.).
Zijn wijsgerig pleidooi richt zich o.a. tegen het atheïstisch existentialisme en vooral
tegen de analytische filosofie. Voortdurend geeft hij blijk van brede oriëntatie en
heldere zeggingskracht. Nederlandse filosofiebeoefenaars van katholieken huize
staren zich nog veel te veel blind op de existentiefilosofie, maar om de waarde, de
onaanvaardbaarheid en de groeiende invloed van hun gedachtengang verdienen de
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analytici meer aandacht dan ze tot nu toe krijgen. Om geheel andere redenen vragen
we interesse voor belangrijke, ons zeer verwante denkers uit anglokatholieke kring
die hij noemt (Mascall, Farrer). D'Arcy kent de empiristische, nominalistische en
positivistische inslag der analytische filosofen van nabij. Zijn werk kunnen we enkel
al daarom niet genoeg aanbevelen, maar niet alleen daarom. In verband met Gods
bestaan en kenbaarheid komen de grote metafysische, antropologische en
kentheoretische themata telkens ter sprake. Misschien overschat hij soms de
existentialisten wat ten koste van de analytici (87v., 122, 134). Het naamregister
taxeert, naar het schijnt, steeds 10 bladzijden te hoog.
P. den Ottolander

Oltheten, M.S.C., Drs. G.J. en Dr. C.G.F. Braun, M.S.C., Hij die is. Proeve
van een wijsgerige godsleer. - Dekker & Van de Vegt, Utrecht-Nijmegen,
1963, 268 pp. f 9,75.
Wie verantwoord wil deelnemen aan filosofische gedachtenwisseling, zal volgens
scholastiek inzicht ook thuis moeten zijn in de natuurlijke godsleer. In de wijsgerige
literatuur van ons taalgebied is dit boek dan ook zeer welkom. Het onderstelt enige
scholing, hoewel niet die van een vakman, en zal bij ernstige bestudering ook ons
inzicht in andere onderdelen van de filosofie verdiepen. De schrijvers van dit
handboek konden kwalijk op allerlei modestromingen ingaan, maar voor een
vruchtbaar contact daarmee is lezing van dit werk gewenst, mede doordat zij de
vernieuwing van het thomisme bewust meemaken. Door didactische en apostolische
contacten weten zij de levenswaarde van hun verantwoorde speculaties ook goed te
laten uitkomen. Terecht negeert hun betoog de bovennatuurlijke godskennis niet, al
beroept het zich er uiteraard
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niet op. Uiteenzettingen als over liefde, tijd, schepping, kwaad zijn in het algemeen
zeer gelukkig. Het minst geslaagd leek ons nog hoofdstuk XVII, maar we eindigen
zoals we begonnen zijn: in majeur.
P. den Ottolander

Geschiedenis
Schurhammer, Georg, Franz Xaver. Sein Leben und seine Zeit. II. Band:
Asien 1541-1552; I. Halbband: Indien und Indonesien 1541-1547. - Herder,
Freiburg-Basel-Wien, 1963, XXXI-852 pp., 10 krtn., geb. DM. 80.
In 1955 publiceerde Schurhammer de eerste band van dit monumentaal werk over
Sint-Franciscus Xaverius, de Paulus van de nieuwe tijd: hij omvatte Xaverius' jeugd,
vorming en activiteit tot zijn inscheping naar het Verre Oosten in 1541. Van de sinds
lang verwachte tweede band is nu het eerste deel verschenen: het beschrijft Xaverius'
reis naar het Verre Oosten en zijn activiteit in Indië en Indonesië van 1541 tot 1547,
terwijl een tweede Halbband zal handelen over Japan und China 1547-1552, en dus
dit oeuvre afsluiten. Sinds 45 jaren wijdt de onvermoeibare Schurhammer al zijn tijd
en krachten en talent aan de studie van Francisco de Javier: talrijke Europese
archieven heeft hij onderzocht, talloze geschriften en brochures gelezen, en zelfs is
hij driemaal naar het Verre Oosten gereisd om Xaverius' reizen over te doen en ter
plaatse alle mogelijke inlichtingen in te winnen. Zoals wij in de bespreking van de
eerste band van dit werk reeds schreven: ‘indien men ooit spreken mag van een
definitieve biografie, dan is dat wel met betrekking tot dit werk’ (Streven, jan. 1956,
p. 388). Niettegenstaande zijn enorme belezenheid en de massa gegevens die hij in
uitvoerige voetnoten samenvat, heeft de auteur ons een vlot leesbare tekst geschonken,
waarin de spanning niet ontbreekt, en waaruit de grote apostel en mysticus Javier
ons in levenden lijve tegemoet treedt. Het merkwaardige is nu dat Schurhammer de
bronnen voor zichzelf laat spreken, zonder dat hij het verhaal door persoonlijke
opmerkingen onderbreekt. Met de legendarische verhalen over de wonderbare
talenkennis van Xaverius, over de massale bekeringen en over de talrijke mirakelen
en dodenopwekkingen rekent hij onverbiddellijk af, om slechts dát als waar te
aanvaarden wat uit de bronnen bewezen kan worden. Meteen hebben wij een kritische,
betrouwbare en toch mooi geschreven biografie van de grote apostel van het Oosten
gekregen. Een tiental kaarten helpen de lezer bij het volgen van het verhaal, terwijl
een beknopte opgave van de meermalen geciteerde werken, en een uitvoerig register
de bruikbaarheid van het boek zeer verhogen. Wij zien nu uit naar de laatste Halbband
en hopen dat de van jaren reeds oude, maar van hart steeds jonge Schurhammer zijn
opus magnum tot een gelukkig einde moge brengen.
M. Dierickx

Derry, T.K., en Trevor I. Williams, Triomftocht van de techniek. Van de
oudste tijden tot het jaar 1900. Vert. uit het Engels. 2 delen. - Elsevier,
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Amsterdam-Brussel, 1963, 724 pp., 334 tekeningen in de tekst, 48
buitentekstplaten, geb. F. 560 voor de twee delen.
Nu men in de geschiedenis meer aandacht wijdt aan de economische en sociale
factoren, is een geschiedenis van de techniek onontbeerlijk. In deze rijk geïllustreerde
studie beschrijven de twee auteurs eerst de technische veroveringen van de mens in
de periode van de oudste tijden tot 1750, en daarna veel uitvoeriger in de periode
van de industriële omwenteling, die omstr. 1750 in Groot-Brittannië begon, tot het
jaar 1900. Daarna zou de beschrijving van de techniek te veel vakkennis van de lezer
hebben gevraagd. Want, dit is wel het merkwaardige van dit boek dat het op een
aangepaste manier, zowel voor de vaktechnicus als voor de leek, de ontwikkeling
van de techniek beschrijft. In de periode vóór 1750 bespreken de auteurs
achtereenvolgens de voedselproduktie, de gebruiksartikelen, de ontginning en de
bewerking van de metalen, het bouwen, het vervoer, de communicatiemidelen, de
energiebronnen en de eerste opkomst van de chemische industrie. In de tweede
periode beleeft de techniek haar triomfen, en zo krijgen wij een historisch overzicht
van de ontdekking van de stoommachine, de moderne verkeersmiddelen, de
huizenbouw en de openbare werken voor het verkeer, steenkool en metaalindustrie,
lichtgas, aardolie en rubber, chemische en textielprodukten, aardewerk en glas, de
drukkunst, de fotografie en de bioscoop, enz. Uit deze opsomming blijkt dat dit boek
een prettige en leerrijke lectuur
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voor iedereen kan vormen, maar ook dat het in het geschiedenisonderwijs veel
diensten kan bewijzen, en in de vakscholen onmisbaar is. Achteraan in het boek staan
uitvoerige zaak- en namenregisters, en staat ook een technografie die op 44 pagina's
de technische ontwikkeling van het steentijdperk tot 1900 in beeld brengt.
M. Dierickx

Zijl S.V.D., Th.P. van, Gerard Groote, ascetic and Reformer (1340-1384),
(The Catholic University of America, Studies in mediaeval history, N.S.
vol. XVIII), The Catholic University of America Press Washington, 1963,
X + 377 pp.
Het leven van onze landgenoot Geert Groote is rijk aan middeleeuwse bronnen en
in de laatste twee eeuwen zijn er aan de stichter van de Moderne Devotie veel studies
gewijd. Maar nog altijd miste men een moderne levensbeschrijving. Deze taak heeft
pater Van Zijl op zich genomen in zijn voortreffelijke dissertatie, die prettig leesbaar
is en waarin hij blijk geeft over een gezonde dosis historische kritiek te beschikken.
Deze eigenschap was nodig juist vanwege het groot aantal bronnen, die het de biograaf
lang niet altijd gemakkelijk maken een chronologische lijn door dit leven te trekken.
Na een overzicht over het hem ten dienste staande materiaal, behandelt S. de jeugd
en opvoeding van Geert Groote, zijn werelds leven, zijn bekering, zijn voorbereiding
op zijn nieuwe taak als apostel der leken, hervormer van kloosters, strijder tegen de
focaristen, de simonie en andere clericale mistoestanden van zijn dagen, zijn succes
dat hem tevens de nijd van zijn tegenstanders bezorgde, zodat hij in
teruggetrokkenheid moest leven. Lang heeft hij hieronder niet geleden, want in 1384
stierf hij tengevolge van een pestepidemie. Zoals gezegd heeft S. het leven van Groote
zeer nauwkeurig opgebouwd. Zijn geschriften worden in het verloop van het verhaal
geanalyseerd en met de vele teksten in de voetnoten geeft S. een fraaie bloemlezing.
De kwestie in hoeverre de Navolging van Christus aan de pen van Groote te danken
is geweest, laat S. wijselijk buiten beschouwing, wilde hij het behalen van de
doctorshoed niet tot in lengte van dagen uitstellen. Maar als men dit leven leest,
ontkomt men niet aan de indruk, dat de band tussen de man en het alom geprezen
boekje nauwer is dan velen graag willen toegeven. Daar S. uitvoerig spreekt over
Grootes opvattingen over het huwelijk, het celibaat en andere kwesties, zou een
samenvattend hoofdstukje over zijn spiritualiteit misschien gewenst geweest zijn.
Op p. 242 zijn de noten 132 en 133 weggevallen. De auteur geciteerd op p. 249 en
in de literatuurlijst, heet J. Nouwens i. pl. v. Nouwen.
P. Grootens

Jean-François de Rome, O.F.M. Cap., La fondation de la mission des
Capucins au Royaume du Congo (1648), traduite de l'italien et annotée
par François Bontinck (Public. de l'univ. Lovanium de Léopoldville, 13).
- Editions Nauwelaerts, Leuven, 1964, XXVIII-149 pp.
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De Italiaanse capucijn Jean-François de Rome schreef in 1648 een uitvoerig relaas
van de missiestichting in Kongo door acht capucijnen, die er in 1645 waren
ontscheept; hieraan voegt hij een interessante beschrijving toe van de gewoonten en
levenswijze der Kongolezen in die tijd. Prof. Bontinck, professor aan de theologische
faculteit van de universiteit Lovanium te Leopoldstad, geeft ons hier een keurige
Franse vertaling van dat belangrijk document, met talrijke voetnoten en ook met een
inleiding om het verhaal in zijn historisch kader te plaatsen. Behalve nog twee kostbare
documenten in aanhangsel, verhogen de 21 buitentekstplaten de waarde van deze
belangrijke bronnenpublikatie over de Kerk in Kongo.
M. Dierickx

Eyck, Erich, Auf Deutschlands politischem Forum. - Eugen Rentsch
Verlag, Erlenbach-Zürich en Stuttgart, 1963, 183 pp.
De auteur, die over de laatste eeuw Duitse geschiedenis verscheidene merkwaardige
werken heeft geschreven, zoals Bismarck, Leben und Werk, in drie delen, en een
Geschichte der Weimarer Republik, in twee delen, publiceert in deze bundel enkele
kleine monografieën over Duitse parlementsleden en over de nieuwste Duitse
geschiedenis. Eyck, die zelf uitgesproken liberaal van politieke opvatting is, brengt
verscheidene liberale parlementsleden voor het voetlicht, maar toch ook Windhorst,
de leider van het centrum en de tegenstander van Bismarck, dien hij sympathiek
voorstelt. In een ander opstel over de Spaanse troonkandidatur van een Hohenzollern
in 1870, die de aanleiding tot de Frans-Duitse oorlog werd, toont Eyck aan de hand
van geheime archiefstukken aan, dat Bismarck deze troonkandidatuur in het leven
heeft geroepen en doorgezet,
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niet om zichzelf, maar om Napoleon III in de val te doen lopen en de
Frans-Duitse-oorlog, die de eenheid van Duitsland moest bezegelen, te doen
losbarsten. Voor kenners van de Duitse geschiedenis der laatste honderd jaar staan
heel wat interessante gegevens in deze opstellen van de grote historicus Eyck.
M. Dierickx

Biografie
Meer de Walcheren, Pieter Van der, Dagboek 4-5 (1936-1962). - Desclée
de Brouwer, Brugge, 1963, 352 - 284 pp., F. 145 (ieder).
Meer de Walcheren, Pieter Van der, 4 parabels. - Desclée de Brouwer,
Brugge, 1964, 104 pp., F. 75.
Een reeds uitgegeven dagboek na jaren onderbreking voortzetten en aanvullen is een
onderneming die zelden slaagt: meestal raakt de oorspronkelijke inspiratie zoek en
imiteert de schrijver zichzelf. Dat de twee nieuwe delen van Van der Meer's dagboek
in vrije ruime mate (uitzondering gemaakt voor de zeer zwakke oorlogsperiode) aan
dit euvel ontsnappen, ligt wel aan twee oorzaken. Aan het uitzonderlijk jeugdige
temperament vooreerst van de nu tachtigjarige, bij wie de zachte weemoed van de
steeds talrijker opduikende herinneringen toch telkens weer doorbroken wordt door
nieuwe verrassende wendingen van het leven. Maar ten tweede en vooral aan Gods
verbijsterend spel met zijn leven en zijn steeds vernieuwende ingreep op zijn bestaan.
De Ariadne-draad die deze twee nieuwe delen zoals de vorige hun sterke innerlijke
eenheid schenkt, blijft het voortdurend speuren, door de doolhof van uiterlijke
gebeurtenissen, naar hun goddelijke zin en draagwijdte. Ook de vier verhalen, allen cirkelend rond de fundamentele keuze van het bestaan:
zelfbezit of overgave in liefde - trachten doorheen het schrift van uitwendig gebeuren
en psychische verwikkeling het nauw zichtbare watermerk van Gods voorzienige
liefde te speuren. Ook dit is een gevaarlijke onderneming: Gods tekenspel laat zich
niet in menselijke verhalen vangen, hoezeer men ze ook tot parabels tracht te
verhelderen. Wat bij ieder ander als goedkope vroomdoenerij of apologetische
opzettelijkheid zou klinken, bewaart bij Van der Meer toch een onmiskenbare klank
van echtheid: misschien omdat men, in elk verhaal, achter de fictie, reële ervaringen
en gestalten vermoedt; maar toch vooral omdat de echtheid van Pieters persoonlijk
getuigenis elk van zijn woorden, hoe onwaarschijnlijk ook, blijft authentificeren.
L. Monden

Rahner, Hugo, Ignace de Loyola et les femmes de son temps. 2 dln. Desclée de Brouwer, Brugge, 1964, 752 pp., 12 pl., ing. F. 540.
In 1956 verscheen Ignatius von Loyola, Briefwechsel mit Frauen, een lijvig boek
geschreven door de uitnemende Ignatius-kenner Hugo Rahner s.j. Dit werk werd
door de PP. Gervais Demeige s.j. en Frans van Groenendael s.j. in het Frans vertaald
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en in de ‘Christus’-collectie op de markt gebracht. Dit is uitstekend werk. Het kan
verwondering wekken, dat de S. juist dit onderwerp uitkoos; want van nagenoeg
7000 bewaarde brieven van Ignatius zijn er slechts 89 aan vrouwen gericht. Hij zag
er o.i. dit voordeel in: vrouwenapostolaat is altijd een delicate zaak en hoe deed
Ignatius dat? Rahner groepeerde de brieven op een prettige wijze: brieven aan
prinsessen, adellijke dames, weldoensters, geestelijke dochters, moeders van jezuieten
en bevriende dames. En uit de krachtige inleiding, de levensschetsen van
correspondenten en de brieven zelf doemt heel de stormachtige zestiende eeuw voor
onze geest op, want Ignatius correspondeerde met de invloedrijkste mannen van zijn
eeuw en vaak kwam hij ertoe langs een kleine omweg: zijn geestelijke dochters of
weldoensters. Misschien is dit wel het prettigste boek dat ooit over Ignatius geschreven
werd.
A. Fransen

Westerman, Annie, Het bed vol doorns. - Desclée de Brouwer, Brugge,
1964, 272 pp., geb. F. 145.
De schrijfster vertelt het wonderbare leven van de heilige Lydwina van Schiedam
(Lidewy, noemt zij ze), op de achtergrond van de sombere Boergondische tijd. Alles
uit de eerste levensbeschrijvingen gebruikt ze, uit Jan Gerlach, Jan Brugman, Thomas
a Kempis; ze voegt er veel uit moderne studiën bij; ze verhaalt nochtans naar de oude
trant, zonder zweem van interpretatie, met als enige bekommernis de oude episoden
modern in te kleden. Een biografie die vlot leest, die de lezer meevoert in het bonte
gebeuren, die de zieke begenadigde langzaam zijn vertrouwelinge laat worden. Maar
ook
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een boek dat de onafwendbare interpretatie-problemen beslist van de hand wijst, dat
meer beperkt blijft dan het zou mogen. Hoe vlijtig ze ook heeft gewerkt, de schrijfster
maakte het zich te gemakkelijk. Ze levert een waardevol werkstuk; zonder zichzelf!
Ook zo kunnen wij de biografie waarderen, en zal ze, zij het in meer beperkte kring,
haar weg vinden en goed doen.
Em. Janssen

Purcell, Mary, The world of Monsieur Vincent, The Harvill Press, London
(importeur J. Meulenhoff, Amsterdam), 1963, 254 pp., f 17,10.
Schr. heeft getoond te begrijpen, wat een heiligenleven voor ons is: iemand die in
en door zijn tijd en zijn milieu voor ons gaat leven. Dit leven van Vincent maakt dit
duidelijk. Wij zien niet slechts zijn gevangenschap in Algiers en zijn leven met de
galeislaven, maar ook zijn contacten met de grootheden van zijn tijd: een Franciscus
van Sales, een Mère Angélique, St. Cyran, Richelieu (en Mazarin), Maria de Medici
en Anna van Oostenrijk. Zijn stichtingen, de Lazaristen en de Filles de Charité worden
begrijpelijk, evenals zijn bemoeiingen met de Visitandinnen. Ons wordt werkelijk
een blik gegund in de ‘wereld’ van Vincent.
A. Minderop

Wetenschappen
Wittenberg, Alexander Israel, Bildung und Mathematik, Mathematik als
exemplarisches Gymnasialfach. - Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 1963, 313
pp., DM. 34.50.
Dit is een breed-georiënteerd en inspirerend boek van een cosmopolitisch auteur. De
eerste verdienste ligt in het zuiver stellen van het ideaal van het gymnasium: niet een
instituut waar een onsamenhangend stel vakken wordt gedoceerd, die ieder voor zich
mislukte reproducties-in-zakformaat zijn van het universitaire studieprogramma en
dan vaak ontaarden in een opgeschroefde veelweterij; geen broedplaats voor barbaarse
specialistes; maar echte vorming van harmonisch ontwikkelde mensen. Schr. voegt
hier vaak aan toe, hoe het gymnasium dè basis vormt voor een waarachtige democratie
en onverenigbaar is met elk totalitair systeem. De tweede verdienste is, dat schr. vrij
uitvoerig uitwerkt, hoe een leerprogramma voor de vlakke meetkunde er uit kan zien,
dat aan de eisen van een ècht gymnasium voldoet. Oppervlakkig gezien vertoont dit
deel van het boek enige overeenkomst met wat in ons land door het echtpaar Dr.
P.M. en D. van Hiele werd voorgesteld. Deze breedopgezette schets is verrassend
en bizonder verrijkend; hij toont duidelijk aan, dat in het onderwijs van de wiskunde
ingewikkeld en inhoudrijk geenszins identiek zijn, en dat ook in de schoolwiskunde
een creatieve houding kan worden aangekweekt, als men maar wat afstand wil nemen
van de overdreven (en vaak oneerlijke) axiomatisch-strenge opbouw. Zijn programma
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stelt hoge eisen aan de leraar, die niet slechts de techniek van zijn vak moet beheersen,
maar die vooral doorzicht moet hebben op de kern van dat vak, en die de lijnen moet
zien die zijn vak met andere wetenschappen en cultuur-waarden verbinden. Zijn
programma vereist ingrijpende wijzigingen in de urentabel van het gymnasium. Het
vereist vrijheid voor de leraar in de keuze van zijn stof... Maar al deze moeilijkheheden
ontslaan ons niet van de plicht om de vele denkbeelden die dit boek biedt, (kritisch)
te verwerken. Het betoog van schr. is in grote lijnen boeiend en overtuigend. Een
enkele maal geeft schr. in het vuur van zijn argumentatie een wat goedkoop argument
(bijv. de vergelijking van p. 41) of een wat overdreven slogan (‘Entweder Einheit
oder Wahrheit’, p. 284); op p. 131 steekt het positivistische duiveltje zijn kop op.
Maar deze detailkritiek neemt geenszins weg, dat we hier te doen hebben met een
moedig, idealistisch en overtuigend werk.
P. v. Breemen

Struik, Dirk J., Abriss der Geschichte der Mathematik. - Deutscher Verlag
der Wissenschaften, Berlin, 1963, 237 pp., D.M. 9.
Schr. is jarenlang professor geweest aan het beroemde MIT te Boston. In dit werk
heeft hij zeer veel materiaal bijeengebracht over de geschiedenis van de wiskunde
vanaf het oude Oosten tot aan 1900. Het is een serieus, evenwichtig en compact
werk. De eerste uitgave verscheen in 1948 in het Engels. Onder de overzichtswerken
van de geschiedenis der wiskunde heeft het zich sedertdien een vaste plaats verworven.
Deze duitse vertaling is gebaseerd op de tweede engelse editie. Als boekwerk steekt
het pover af bij de Dover-uitgave: o.a. zijn de 20 fotopagina's weggelaten.
P. v. Breemen
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Kohlhaupt, Paula, Alpenbloemen in kleur (Jupiter-boek). - De Haan,
Zeist; van Loghum Slaterus, Arnhem; Standaard boekhandel, Antwerpen,
1963, 256 pp., f 6,90.
Dit is een boekje met fraaie kleurfoto's van 122 vertegenwoordigers van de alpenflora,
waarbij een technische beschrijving is gevoegd en tevens allerlei wetenswaardige
bijzonderheden als volksnamen, geschiedkundige gegevens, waarde voor de
geneeskunde e.d. Er is geen sleutel om een onbekende plant te determineren, wel
een register met Nederlandse en Latijnse namen. Voor lente- en zomertoeristen in
de Alpen bijzonder aanbevolen.

Themata rond evolutie. - Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 86 pp.
Voor het werkjaar 1962-1963 had de Thomistische Vereniging de evolutie op haar
programma staan. De drie voordrachten die op de jaarvergadering werden gehouden,
zijn gebundeld, terwijl ze ook gepubliceerd zijn in de Annalen van het
Thijmgenootschap. De eerste voordracht is van Prof. van Melsen, die een heldere
uiteenzetting geeft over de hedendaagse natuurfilosofische inzichten over ‘materie,
leven en geest’. Vanuit een rijker materiebegrip dan het traditionele, laat hij leven
en geest zien als een zijnsontplooiïng, een gedachte die in harmonie staat met de
evolutieidee uit de wetenschap. In de tweede voordracht, van Dr. J.H.A. Hollak, over
‘de wording van de menselijke geest’, vinden wij een aprioristische en Hegeliaans
geïnspireerde beschouwing over de verhouding tussen het levende en het niet-levende,
en over de mens. Hollak volgt hierin een eigen terminologie, die het lezen van zijn
voordracht niet gemakkelijk maakt. De mogelijkheid van abiogenese wordt in zijn
deductie op wijsgerige gronden ontkend. Als geheel vormt zijn betoog een tegenhanger
tot van Melsens voordracht, hetgeen ook blijkt uit de gevoerde discussie na afloop.
Deze discussies zijn ook gepubliceerd in deze uitgave. Dr. A.B. Peperzak O.F.M.
sprak in de derde voordracht over ‘de mens als mislukking’, een fenomenologische
benadering van het menselijk échec en van de tragische momenten van ons bestaan,
zoals dood, schuld, eindigheid. De beslissende verlossing uit deze misère wordt dan
gevonden niet in de wijsbegeerte maar in het theologisch perspectief. God ontfermt
zich over de schuldige mens. Hij is Barmhartigheid, Liefde-die-vergeeft.
M. Jeuken

Literatuur
Vandeloo, Jos, Het huis der onbekenden. - A. Manteau, Brussel/Den Haag,
1963, 200 pp., f 7,90.
De Vlaamse dichter en prozaïst Jos Vandeloo heeft zich een goede naam verworven
als schrijver van (korte) verhalen. Zijn eerste grote roman, Het huis der onbekenden,
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valt daarna wat tegen. Al verloochent zich ook hier niet Vandeloo's vertellerstalent,
toch voldoet deze roman niet, omdat het thema, de vervreemding, niet voldoende in
het verhaal is geïntegreerd. - De hoofdpersoon, ene mijnheer Everaert, herkent op
zeker moment zijn vrouw en zoontje niet meer. Van een tweedaagse zakenreis naar
Nederland keert hij pas na 20 jaar terug: zijn tijd heeft stilgestaan. Na zijn terugkeer
uit Atlantis staat Everaert geheel vervreemd in de werkelijkheid, want hij is zichzelf
20 jaar ten achter. - Het eerste deel van de roman, de ont-kenning van voorheen
vertrouwden, is langgerekt; het deel na de terugkeer uit het tijdeloze vindt geen
dwingende aansluiting bij het voorgaande en is daardoor ongeloofwaardig. Vandeloo
heeft zijn verhaal bezwaard met een diepgaande bedoeling, doch zijn opzet ervaart
men als opzettelijkheid door de kortsluiting tussen verhaal en bedoeling. Ietwat
geforceerd is ook de onbeschroomde verheerlijking der lichamelijke geneugten, met
preek toe: ‘De liefde is zo verheffend, er is niets aan dat laag of slecht is, het is alleen
maar een gouden geschenk van de goden, die zelf zoveel bemind hebben. De
gedachten der mensen maken het allemaal slecht, denkt hij bitter, de daad zelf bezit
iets groots en goddelijks.’ (p. 68). Behalve om de weeë toonaard misstaan zulke
predikatiën, omdat ze in hun nadrukkelijkheid de roman-als-verhaal overbelasten.
F. van Tartwijk

Lulofs, Dr. F., Beatrijs; Zaalberg, C.A., Uit Hoofts Lyriek; Strengholt,
L., Adonias of Rampzalige Kroonzucht (Vondel); Zwaan, Dr. F.L.,
Voet-maet, Rijm en Reden. Bloemlezing uit Huygens' gedichten. Serie:
Klassieken uit de Nederlandse Letterkunde. - W.E.J. Tjeenk Willink,
Zwolle, 1963, f 6, -, f 5, - en f 5,30.
Voorafgegaan door een gedegen inleiding en gevolgd door uitvoerige Aantekeningen,
Tekstkritische opmerkingen en Literatuuropgaven, is een nieuwe uitgave
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verschenen van onze mooiste Marialegende ‘Beatrijs’. Vooral te waarderen valt in
de inleiding, dat de schrijver ook spreekt over: de wereld van Beatrijs; de hoofse
minne en het gedrag van Beatrijs. Voor een juist begrip van het gedicht zijn deze
uiteenzettingen van zeer groot belang. Dat ook de Hollandse taal in staat was
gevoelens, gedachten, stemmingen sierlijk en welluidend weer te geven, heeft de
poëzie van Hooft eens en vooral bewezen.
Hetgeen Zaalberg biedt in deze beknopte verzameling, is met veel zorg en overleg
én met een fijne smaak gekozen en verdient alles waardering.
Het wekte vaak de schijn alsof het aantal tragedies van Vondel, voor schoolgebruik
pasklaar gemaakt, zich voorgoed bleef beperken tot een zeer klein getal, waartoe de
Gijsbreght van Aemstel, Joseph in Dothan, Lucifer, en nog 'n enkele gerekend
mochten worden. De hier aangekondigde uitgave mogen we met des te meer vreugde
begroeten, nu het een tot nu toe vrijwel onbekend treurspel van Vondel geldt: Adonias
of Rampzalige Kroonzucht; geenszins een der minste onder Vondels spelen. De stof
heeft Vondel ontleend aan het eerste boek der Koningen, waar vermeld wordt hoe
Adonias een poging doet om de heerschappij in handen te krijgen.
‘De Dicht-konst... besluyt ick in dry leden, die t'zamen moeten gaen, in Voetmaet,
Rijm en Reden’. Aldus Huygens in een gedichtje, getiteld ‘Dichtens-regel’. Maat,
rijm en redelijke inhoud vormen volgens Huygens de dichtkunst. De lezer kan wel
eens wensen dat Constanter wat minder Reden, wat meer gemoed in zijn dichterlijk
oeuvre had doen blijken. Hoe geestig (enkele grofheden daargelaten) en geestvol,
hoe puntig, kemachtig en kort 's dichters werk inderdaad is, de ‘Reden’ speelt toch
te veel de baas. Het is een goede gedachte van Dr. Zwaan geweest om een bloemlezing
uit Huygens' dichtwerk als titel mee te geven: Voetmaet, Rijm en Reden; de titel zegt
veel over het karakter van Huygens' poëzie. De keuze doet ook dit karakteristieke
en veelzijdige goed uitkomen.
Joh. Heesterbeek

Gitsberg, R.C., De figuur van de onderwijzer en de onderwijzeres in de
Zuidnederlandse literatuur (Opvoedk. Brochurenreeks, 215). - Tilburg,
Zwijsen, 1963, 148 pp., f 4,40.
Dit essay over het type van de onderwijzer in onze zuidnederlandse literatuur is een
bundel opstellen die oorspronkelijk verschenen zijn in een tijdschrift voor katholieke
onderwijzers. Terecht heeft men gemeend dat ook een ruimer publiek zich voor dit
werk zou interesseren. Deze, met een warm aanvoelen gecommentarieerde,
bloemlezing uit één eeuw Vlaamse literatuur biedt de lezer een originele en ongemeen
levendige kijk op de sociale geschiedenis van een volk. De onderwijzer speelde,
vooreerst in de emancipatie van ‘Arm Vlaanderen’, vervolgens na de scheppende
verbeelding van de literatoren die voorheen zijn leerlingen waren, een betwiste maar
toch voorname rol. Bepaalde overdrijvingen in het karikaturale of het piëteitvolle
schijnen samen te gaan met bepaalde ideologieën. De onderwijzer schijnt, waar hij
naar waarde dient geschat te worden, slachtoffer te zijn van nagenoeg dezelfde
onvolwassen schematismen als b.v. de pastoor. Onze huidige letterkunde is
evenwichtiger in dit opzicht. Vinden wij echter ook nog bij Gitsberg niet de restjes
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van dit verleden? Zijn stijl is hier en daar ietwat stroef. En wellicht zal de
omzichtigheid waarmee de lezer van thans beter ingelicht wordt over de oude, vaak
gekoesterde tegenstellingen (wij, katholieken en zij, de linksen; Vlaamse landelijkheid
en vreemde moderniteit), juist een ruimer publiek als nog vrij schuchter voorkomen.
Gitsberg zal als pedagoog de eerste zijn om zich hierover te verheugen.
G. Dierickx

Misipo, Dualla, Korrongo, das Lied der Waganna. - Ilmgau Verlag,
Pfaffenhofen/Ilm, 1961, 100 pp., D.M. 4.80.
De schrijver, een sinds jaren in Duitsland wonende Kameroenees, publiceert hier het
heldenepos van zijn stam, de Waganna, waarin opkomst en verval van de koningsstad
Faraka worden verhaald. Zijn gepolijste en nogal romantische ‘bewerking’ laat,
jammer genoeg, veel authentieke trekken van de Afrikaanse woordkunst verloren
gaan.
J. Allary

Ousmane, S., Voltaïque. - Présence Africaine, Paris, 1962, 204 pp., F. 10,5.
Na zijn mooie roman Les bouts de bois de Dieu bevestigt deze bundel goedgeschreven
novellen het talent van de selfmade man en dokker-dichter uit Mali, Sembene
Ousmane. Zijn aangeboren vertelkunst doet hem de stijl en de beelden vinden om
zijn sympathie te vertolken voor de armoede van zijn volk, zijn meevoelen met het
drama van de oudere
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vrouw in een polygaam gezin, of de revolte van de idealistische vakbondsleider in
een wereld van corruptie. Er blijft in deze verhalen veel bewaard van de kleurige
vitaliteit en de diepe poëzie die de traditionele gesproken woordkunst van Afrika
kenmerken.
J. Allary

Wilson, Angus, The Wild Garden - Secker and Warburg, London, 1963,
150 pp., 16 s.
In 1960 gaf de romanschrijver Angus Wilson drie lezingen in Californië over het
evolutieproces van zijn eigen romans. De lezingen heeft hij in deze uitgave
bijeengebracht, en hiermede is de ondertitel ‘speaking of writing’ verklaard. De
hoofdtitel heeft hij ontleend aan de omstandigheid dat de tuin zulk een voorname
plaats inneemt in de symboliek van zijn romans. Wilson bespreekt de
wordingsgeschiedenis van zijn romans en korte verhalen, waarbij als vanzelfsprekend
de lezer van veel autobiographische gegevens op de hoogte wordt gesteld. Na lezing
van deze drie opstellen - een vermoeiend karwei, zoals dat ook geldt van zijn andere
boeken - ontkomt men niet aan de indruk dat de verhalen en romans meer bevatten
dan de gemiddelde lezer er uit haalt. We vragen ons hierbij af of Wilson niet net iets
te veel geoccupeerd is met wat er allemaal in zijn onderbewustzijn leeft en onbewust
een uitweg heet gevonden te hebben in zijn boeken. Alles bijeengenomen is het een
relevant getuigenis, onmisbaar voor degenen die zich bizonder interesseren voor
deze romanschrijver.
W. Peters

Bien, Peter L.P. Hartley. - Chatto and Windus, London, 1963, 288 pp., 30
s.
De titel is uiterst kort en vaag, en daarom misleidend; hij wekt de verwachting dat
de lezer een levensschets onder ogen krijgt van L.P. Hartley (waarom ook de
voorletters niet weggelaten?). In feite is dit boek een onderzoek naar the thought and
art van de romanschrijver-criticus. Doet de titel wat pedant aan, het voorwoord is al
even weinig uitnodigend. De ontmoeting met een Amerikaan die zich new critic
noemt met symbolic motifs, en een psychologische benadering en behandeling van
romans begint en Freudiaanse droom-analyse een waardevol instrument vindt bij
deze taak, is allesbehalve een hartverwarmende ervaring. Komt er nog bij dat de
recensent voorshands gewezen wordt op schrijvers juistheid van visie en interpretatie
- want dit wordt heel sterk geïnsinueerd door de mededeling dat schr. zijn interpretatie
met Hartley zelf heeft besproken, een insinuatie die niet te niet gedaan wordt door
de stereotype bekentenis dat alle domheden op rekening komen van de schrijver van
het boek -, dan is het niet eenvoudig om onbevooroordeeld en in openheid deze studie
te lezen en objectief te beoordelen. Lezing neemt de bange vermoedens gewekt in
titel en voorwoord geenszins weg. Hartley wordt bij wijze van spreken eerst naar
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bloedgroep, gewicht en type ingedeeld: hij hoort bij Hawthorne thuis, Emily Bronté
en Henry James; wat het gewicht betreft, is hij van het slag van de romanschrijver
die alwetend toeschouwer is en die zich met een van zijn personen identificeert; 't
type is wat moeilijker te bepalen omdat Hartley schrijver is van ‘the novel of manners
and morals, the naturalistic novel, the fantasy story, the symbolist novel, and the
Bildungsroman, or novel of adolescence’ (p. 39). Het is ons weinig overtuigend en
weinig zeggend. Hetzelfde geldt van de psychologische behandeling (niet:
verhandeling) van de trilogie Eustace and Hilda. Als een kritische studie van de
romans van Hartley achten wij het boek van geringe waarde. We zijn geheel bereid
het odium te dragen hierbij over het hoofd te zien dat het boek niet bedoelt een
kritische studie te zijn, maar ‘an investigation of the thought and art of Mr. Hartley
as expressed in his novels, book reviews....’.
W. Peters

Powell, Anthony, The Valley of Bones. - Heinemann, London, 1964, 243
pp., 18 sh.
Deze roman is het zevende deel van het groots opgezette The Music of Times (zie
Streven, Jrg. XI, Deel II, juli 1958, pp. 940-945), het eerste deel van het tweede sextet
(de aangekondigde tien delen zijn uitgegroeid tot een twaalfdelig werk) en het begin
van een trilogie. In dit deel - en vermoedelijk in het zevende en achtste deel - neemt
de verhalende hoofdfiguur Jenkins ons mee het leger in waar hij als tweede luitenant
dienst doet. Het boeide ons minder dan de voorafgaande delen. De oorzaak hiervan
is dat we de laatste jaren te veel over het leven in het leger hebben gelezen, en de
auteurs vallen te gemakkelijk terug op een komische situatie, een dolle opdracht of
uitgesproken leger-typen. In het derde hoofdstuk is Jenkins op verlof en komt hij
weer in aanraking met de ‘clique’ die tot nu toe eenheid gaf aan dit seriewerk. De
teruggang in belangstelling voor de inhoud van deze roman - het leger en
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wat er in gebeurt - raakt de lezer veel minder dan de scherp getekende karakters uit
vorige delen, het doet echter beter uitkomen welk een goed schrijver Powell is. Dat
het boek niet verveelt, is te danken aan de bedrieglijk eenvoudige schrijftrant en de
levensechte dialoog.
W. Peters

Horst, Karl August, Das Abenteuer der deutschen Literatur im 20.
Jahrhundert. - Nymphenburger Verlagshandlung, München, 1964, 160
pp., 70 portr., 80 ill., DM. 14.80.
Dit snipperwerkje, vooral als introductie bedoeld, concentreert zich niet op de auteurs
(tenzij met foto's en karikaturen) maar op tendensen en karakteristieken sedert
Nietzsche en het naturalisme. Het wordt een moedig avontuur van willen en slagen,
ook van onzekerheid en wagen, op elk niveau, in elk jaar. Tegelijk stipt Schr. de
karakterevolutie aan van de lyriek, van de roman, van het drama en heeft hij begrip
voor de randvormen die vechten om een eigen leven: biografie, reisverhaal, essay.
Het boek vraagt op elke pagina om een meer uitgebreide studie maar is ondanks
beknoptheid nergens oppervlakkig of onrechtvaardig.
C. Tindemans

Bacon, Martha, A Masque of Exile, Heinemann, London, 1964, 203 pp.,
21 sh.
Het is met deze roman merkwaardig gesteld. Schr. schrijft voortreffelijk, verrast
herhaaldelijk met het markante beeld en een zeer sprekende vergelijking, en weet
met weinig woorden een bepaalde sfeer treffend op te roepen. Wanneer men begint
te lezen, wekt de stijl de hoogste soort anti-idylle (dit naar analogie van de roman
van de antiheld, e.d.). De entourage van het verhaal suggereert een idylle: het oude
landhuis van de weduwe in een weggedoken Amerikaans dorp, heel ver weg van het
krijgsrumoer van de tweede wereldoorlog: het is dat enkele vluchtelingen naar dit
dorp zijn gekomen, anders wist men niet eens dat er een oorlog aan de gang was.
Deze vluchtelingen zijn twee kinderen van een Engelse natuurkundige en een
Amerikaans-Italiaans gezin dat een beter heenkomen heeft gezocht. De anti-idylle
is gegeven zodra wij weten dat de twee Engelse kinderen enfants terribles zijn, en
het geïmporteerde gezin van zeer vreemde makelij is. Met dit alles is een
veelbelovende roman te schrijven, vooral wanneer men daarbij de drie hoofdpersonen
betrekt, te weten de oude naief-goede dame van het landhuis, de ongehuwde hofdame
van deze weduwe die de gouvernante wordt van de twee kinderen, en de sympathieke
dominee die zijn geloof geheel kwijt is. Waar de roman echter beneden de
verwachtingen blijft, is in het tekenen van deze hoofdpersonen; om een bekend cliché
te gebruiken: ze komen niet uit de grondverf. Men voelt instinctief aan dat er veel
meer van te maken zou zijn geweest. Indien de uitwerking van het gegeven
beantwoord had aan de wijze waarop schr. de zaken weet uit te drukken, hadden we
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een boek gekregen dat ons zou heugen. Intussen blijft het lezen van de roman alleen
om de stijl reeds een genot.
W. Peters

Beer, Jean de, Montherlant ou L'Homme encombré de Dieu. Avec les
remarques par Henry de Montherlant. Portrait-Dialogue. - Flammarion,
Paris, 1963, 448 pp., F. 24.
Dit lange essay (Grand Prix de la Critique Littéraire 1963) is opgevat als een
uitvoerige studie die door Montherlant wordt onderbroken als hij daar zin in heeft
en een bemerking gepast acht. Het resultaat is een inderdaad prikkelende dialoog,
waarin Montherlant zelf niet altijd optreedt in zijn beste polemische trant. S. wil kost
wat het kost een synthese brengen, wat een nogal riskante onderneming blijft zolang
het oeuvre nog niet volledig is afgesloten. Hij heeft zich vooral ingespannen om deze
moeilijke auteur te begrijpen van binnenuit, zonder de uitwendige hardheid of het
affectieve cynisme van Montherlant zomaar te aanvaarden. Hij kiest daarbij de theorie
der ‘alternantie’ waarbij twee naturen naast elkaar zouden leven: het nihilisme en
het geloof, het katholicisme en de irreligiositeit, burgerzin en anarchie, en Montherlant
zou telkens naar één van deze extremen grijpen als het hem past in die zo opvallende
cultus van de eigen persoon. Uit deze tegenpolen poogt S. een gerichtheid, althans
een wil te distilleren om tot een ascetische eenheid te komen, maar zijn studie slaagt
er niet in precies te zeggen hoe, indien überhaupt. Is het misschien niet zo dat deze
auteur (als dramaturg althans) zijn thema's, in een persoonlijke vorm van
Verfremdung, in de renaissance situeert om beter te camoufleren met welke
plechtstatige melancholie hij eigen creatieve besluiteloosheid en persoonlijke
bewustheid van het einde van een cultuurfase uitdrukt?
C. Tindemans
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Toneel
Hochhuth, R., De plaatsbekleder; vert. Gerrit Kouwenaar. - Contact,
Amsterdam, 1964, 320 pp., f 8,90.
Voor en tegen de Plaatsbekleder. - Contact, Amsterdam, 1964, 208 pp., f
3,90.
De uitgeverij Contact stelt iedereen in de gelegenheid - ook diegenen die er tegenop
zagen om het uitvoerige oorspronkelijk Der Stellvertreter te lezen - nu zelf het stuk
door te werken en zich er een oordeel over te vormen. Dit is een dienst aan het publiek.
De vertaling maakt hier en daar de indruk een beetje haastig gemaakt te zijn; er zijn
zinnen bij die men van Kouwenaar niet verwacht zou hebben. Voor wat het stuk en
zijn ambiance betreft, mogen wij verwijzen naar de artikelen in het december-,
februari-, maart- en aprilnummer van Streven. Gezien de beroering die het stuk overal
gewekt heeft, kwam Contact op de goede gedachte om een overzicht te geven van
wat er, vooral in Nederland, voor of tegen het stuk en zijn auteur geschreven is. Nu
reeds, nu we nog pas een paar maanden verder zijn - het boek is tot maart bijgewerkt
- lijkt het hoofdzakelijk een tijdsdocument, iets waarop we terugkijken. Dit is voor
Nederland zeker mede te danken aan de voortreffelijke en waardige wijze waarop
het stuk gebracht is. Interessant zijn een paar brieven, o.a. van kard. Montini en van
kard. Tisserant, die hier onverkort zijn opgenomen. Sinds het ogenblik van publikatie
zijn er weer zoveel dingen gezegd en verschenen over deze zaak, dat er een vervolg
op zou kunnen komen. Belangrijker acht ik echter het lezen en overdenken van het
stuk zelf.
G.J. Adriaansen

Orpheus und Eurydike. 347 pp.; Orest, 383 pp. - Langen-Müller Verlag,
München, 1963, D.M. 9,80.
Ook in deze twee bundels toneelstukken rond één centraal thema is de historische
evolutie der opvattingen van de mythische kern gelijktijdig een geschiedenis van de
menselijke cultuur. Het valt op dat het Orpheusmotief, in se veel minder dramatisch
dan episch, door de antieken (op Euripides' fragment ‘Bassarai’ na) niet behandeld
werd. Bovendien werd het thema, na de middeleeuwse moralisering, voornamelijk
door de opera uitgeknepen. Poliziano (± 1470) bezong opnieuw de liefde als een
reële kracht die het noodlot overwinnen kan. Calderon (1663) bleef dichter bij het
didactische verhaal en stelde Orfeus met Christus gelijk in een allegorie. Gluck (1762)
voerde Amor in, die Eurydike van Zeus opeist om de minnenden voor eeuwig te
herenigen en Offenbach (1858) is er alles bij elkaar maar een smalle parodie op.
Kokoschka (1919) ontdekte de lyrische en surrealistische kansen opnieuw met een
spel tussen aarde en hemel. Cocteau (1926) weerde de liefde tussen twee stervelingen
en confronteerde Orpheus met de Dood, zodat de dichter herhaaldelijk moet sterven
om te kunnen leven door zichzelf. Anouilh (1941) actualiseerde pessimistisch en laat
de hereniging mislukken door de uitputtende vragen van de man naar het verleden
van de partner. De perfecte inleiding is van K. Kerényi. Orestes afzonderlijk
compileren zonder Electra of Iphigeneia is moeilijk en zo raken de thema's en figuren
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wel eens door elkaar. De samensteller heeft dit opgelost door van Aeschylos de hele
Oresteia (- 458) te nemen waarin de mythische bloederigheid als een
humaniseringsproces van het jonge Griekenland kan worden verklaard, en van
Euripides enkel zijn ‘Orestes’ (- 408) waar nochtans de schuldvraag verschoven
wordt naar zijn Iphigeneiastuk. Voltaire (1750) is moeilijk te vatten gezien zijn stuk
gericht is tegen Crébillon die teveel liefde insereerde, wat hij tegen ging door de
onopzettelijke moord op Clytaimnestra en de bevrijding van Orestes door het volk.
Krenek (1929) maakt er een groots epos van met een erg vrije fabel waarin ook
Iphigeneia is opgenomen. Sartre (1943) brengt het motief als een discussiebasis voor
existentiële problemen, en Anouilh, ondanks zijn lyrische adaptatie met Aegisthos
als centrale figuur omheen het spel als fataliteit, doet de betere behandelingen door
R. Jeffers, O'Neill of zelfs Giraudoux niet vergeten. Inleider is W.H. Sokel.
C. Tindemans

Laplane, Gabriel, Lope de Vega. 1562-1635. - Hachette, Paris, 1963, 288
pp.
Niet een definitieve balans van de zo productieve Spaanse toneelauteur wil deze
biografie brengen maar een simpele schets van zijn persoon. Gezien de
gecompliceerdheid van zijn leven volstaat het niet daarvoor alleen data op te geven
en daarom heeft S. op een subtiele manier zijn oeuvre geëxcerpeerd naar informatie,
analyse en persoonlijkheid. Waar
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aanleiding bestaat om in de chronique scandaleuse af te glijden, vangt S. deze
prikkellectuur keurig op in historisch inzicht van mensen en zeden en hij weet zijn
figuur uiteindelijk te situeren als vertegenwoordiger van zijn barokke tijd en tevens
voorloper van de Westeuropese theatertraditie. De bibliografie is nagenoeg uitsluitend
Spaans.
C. Tindemans

Lafitte, Sophie, Tchekhov. 1860-1904. - Hachette, Paris, 1963, 272 pp.
Dit boek wil niets meer zijn dan een biografie en het resultaat is zonder meer
imponerend. Volgens de vier verblijfplaatsen van Tchechow (Taganrog, Moskou,
Melikhovo, Jalta) gaat S. nauwkeurig alle feitjes na die kunnen bijdragen tot een
vollediger begrip van zijn werk. De hele literatuur (al vermeldt haar bibliografie
uitsluitend Franse werken) wordt ingeroepen, de correspondentie is uitgepluisd,
herinneringen van tijdgenoten en medewerkers helpen mee om eerst de mens en dan
zijn betekenis te situeren. Het werk stijgt ver boven de gewone vulgarisatie uit.
C. Tindemans

Vogel, Manfred, ...und neues Leben blüht aus den Kulissen.
Theaterstreifzüge durch Deutschland. - Hans Deutsch Verlag, Wien, 1963,
249 pp., Ös. 180.
Na een eerste deel over het Oostenrijkse theater, nu een anthologie uit S.'s kritiekjes
over opvoeringen. De karakteristieken zijn dezelfde; ook hier badineertoon, de neiging
alles te ironiseren, prettige pointies te leveren zonder eigenlijk iets persoonlijks over
auteur regisseur of acteurs te vertellen. Meteen wel informatief over een kritische
stijl die gezellig leest en Weens genoemd wordt, maar volkomen apathisch blijft
tegenover de essentie van het theater zelf.
C. Tindemans

Benjamin, Walter, Ursprung des deutschen Trauerspiels. - Suhrkamp
Verlag, Frankfurt, 1963, 272 pp., DM. 10.50.
In een piëteitvol gebaar stelt deze uitgeverij het oorspronkelijke habilitatieproefschrift
van deze auteur voor (geschreven 1916-25) dat door de faculteit (Univ. Frankfurt)
werd afgewezen. Het is na zovele jaren nog moeilijk te begrijpen waarom dit
merkwaardige werk niet aanvaard werd. Het is waar dat S. volkomen heeft afgezien
van citaten, wat voor de zuivere bronnenkritiek ook nu nog moeilijk te verantwoorden
valt, maar in de plaats daarvan geeft hij een ideologische synthese die toch de
dramatypologische fenomenen vooraf moet gaan. Wellicht zit de oorzaak nog meer
in de, hoe paradoxaal ook, Hegeliaanse skepsis waarmee S. het begrip treurspel
behandelt. Vele inzichten van S. kunnen niet meer als zonder meer juist worden
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aanvaard, nu de exegese van de postklassieke tragedie verder gevorderd is dan toen.
Maar het werk blijft belangrijk om de methodologische aanpak en om het nu al
historische standpunt van een marxistische cultuurkritiek die in S. een groot
vertegenwoordiger heeft gekend.
C. Tindemans

Kleist, Heinrich von, Gedichte. Dramen. I-II. - Deutscher Taschenbuch
Verlag, München, 1964, 303-303 pp., elk D.M. 3.60.
Na de volledige Goethe-editie in zakformaat, pakt deze uitgeverij nu ook de compacte
Kleist aan (in 7 delen), waarvan deel I zijn gedichten, en de drama's ‘Die Familie
Schroffenstein’ (met de varianten ‘Thierrez’ en ‘Ghonorez’) en ‘Robert Guiskard’.
Deel 2 bestaat uit de drama's ‘Der zerbrochne Krug’, ‘Amphitryon’ en ‘Penthesilea’.
De tekst is die van de Carl Hanser Verlag, eveneens bezorgd door H. Sembdner,
zodat verantwoording en betrouwbaarheid sterk wetenschappelijk blijven.
C. Tindemans

Theater im Gespräch. Ein Forum der Dramaturgie. - Langen-Müller
Verlag, München, 1963, 696 pp., D.M. 38.
Uit de jaarverslagen van de ‘Dramaturgische Gesellschaft’, in 1953 opgericht, wordt
hier een album samengesteld dat de scherpste of uitvoerigste of degelijkste referaten
en debatten omvat. Bij de zuiver organisatorisch-dramaturgische problemen primeert
de lokaal-Duitse kijk. Maar vanaf de rubriek ‘Das grosse Referat’ gooit men de
complexe theaterwereld breedcosmopolitisch open situatie van 't theater nu,
stijlvragen, stijlvormende elementen, antieke tragedie op hedendaagse scene, techniek
van het moderne drama, zinnelijkheid en zedelijkheid van het theater). Gasten werden
uitgenodigd om te refereren over het poëtische theater (A. Kutscher, P. Willems, J.
Audiberti), de groteske (M. Dietrich), B. Brecht (H. Pfeiffer). Het vertalingsprobleem
levert een razende discussie op tussen de Shakespearianen H. Rothe en R. Flatter.
Voor de wisselwerking tussen dramatur-
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gie en kritiek defileren gezagvolle standpunten van G.F. Hering, A. Schulze
Vellinghausen, W. Karsch, E. Franzen en K.M. Grimme. Ook de randvormen krijgen
belangstelling: dans, openluchttheater, film en tv. Van het thema ‘opera’ worden
nagenoeg alle moderne aspecten intelligent en veelzijdig onderzocht. Natuurlijk blijkt
nergens volledige eenstemmigheid, maar altijd zijn zowel standpunt als oordeel en
afwijzing gefundeerd en neerslag van kennis, smaak en vertrouwdheid. Om het even
wie om het even hoe met het theater te maken heeft, moet deze bundel doorwerken.
C. Tindemans

Holzknecht, Karl J., Outlines of Tudor and Stuart Plays 1497-1642. Methuen, London, 1963 (University Paperbacks Nr. 64), 442 pp., 18/-.
Om de theaterbezoeker-van-nu vooraf vertrouwd te maken met de vaak zo
gecompliceerde ‘plots’ der toneelstukken uit deze periode, heeft S. een overweldigend
compendium van samenvattingen opgesteld. Toch biedt deze anthologie meer dan
alleen maar dorre verhalen; S. behoudt oog voor de dramatische compositie, de
karaktercontrasten, de eigen toon van het bepaalde stuk (citaten) en de kleur en inhoud
der personages, plus biografische notities. Om begrijpelijke redenen werd Shakespeare
weggelaten, maar verder defileren ze voltallig: Heywood, Lily, Marlowe, Dekker,
Jonson, Middleton, Webster, Fletcher, Massinger, Ford, de dei minores incluis, samen
34.
C. Tindemans

Haese, Jürgen, Das Gegenwartshörspiel in der Sowjetischen
Besatzungszone Deutschlands. Ein Beitrag zur Erforschung künstelerischer
Formen in der sowjetisch-totalitären Publizistik (Abhandlungen und
Materialien zur Publizistik, Bd. 3). - Colloquium Verlag, Berlin, 1963,
217 pp., DM. 28.
Twee bedoelingen liggen ten grondslag aan dit merkwaardige werk: een analytisch
onderzoek te brengen over toestanden en voorwaarden van het radiowezen in
Oost-Duitsland en informatie te verstrekken over het totalitaire aspect van het
luisterspel als propagandistisch-politiek instrument. Vooraleer tot nadere ontleding
te komen van 27 afzonderlijke luisterspelen, belicht S. de plaats van de omroep,
karakter en opdracht, programmering, frequentie der uitzendingen, middelen tot
popularisering. Een tweede kapittel houdt zich bezig met de functie die, binnen het
marxisme-leninisme en de socialistisch-realistische methode, aan het luisterspel is
toegewezen, plus de ideologische basis en de cultuurpolitieke richtlijnen. De motieven
der spelen worden geordend volgens de industriële produktie, de landbouweconomie,
de maatschappelijke problematiek en de thrillers, met een aparte uitwijding over de
anti-West-Duitsland-spelen (tegen instellingen, leger, Nato, gerecht, pers,
West-Berlijn, aanzetten tot oppositie). Ook dramaturgisch situeert hij de handeling
en het conflict. Een ruim documentair gedeelte beschrijft de stijgende produktiecurve
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zowel van spelen als van uitzendingen, met een zakelijke inhouds- en karakteropgave
van alle spelen. Een boek dat niet alleen de luisterspelgeïnteresseerde maar ook de
politici kan boeien.
C. Tindemans

Gielgud, John, Stage Directions. - Heinemann, London, 1963, 146 pp., 21
s.
De eminente Britse theaterman beschrijft, discuteert en analyseert een serie rollen
die hij zelf gespeeld of geregisseerd heeft (Shakespeare vooral, Sheridan, Wilde en
Tsjechow) en geeft herinneringen aan de regisseurs onder wie hij zelf het vak heeft
geleerd (Granville-Barker, Kommissarjevskij bv.) De bundel bezit niet alleen deze
documentaire waarde, maar is ook merkwaardig om een aantal persoonlijke
standpunten over de kunst (of het beroep?) van het acteren, de limitatieve visie van
de regisseur, traditie en stijl in het hedendaagse theater, de verhouding acteur-publiek.
Stimulerend en informatief, maar de essayist haalt toch niet dat peil dat hij als acteur
en regisseur overal heeft zien aanvaarden.
C. Tindemans

Varia
Moulin, Léo, Le monde vivant des religieux. - Calmann-Lévy, Paris, 1964,
320 pp., ing. NF. 15.60.
Professor aan het Europa-college te Brugge en deskundige in politieke sociologie
heeft de auteur door talrijke vorige publikaties zijn interesse betoond voor de
‘laboratoria’ voor de studie van de gezagsstructuren die de grote oude orden met hun
blijvende vitaliteit nog steeds zijn (‘la seule expérience historique in vitro que
connaisse la science politique’, p. 23). Zichzelf als agnosticus bekennend, heeft hij
jarenlang zeer vriendschappelijk contact gehad met trappisten
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en dominicanen, jezuïeten en benedictijnen, enz. Uit het onderzoek van de constituties
van deze orden en van hun feitelijke toepassing groeide dit boeiend werk, dat noch
geschiedenis is noch theologie, doch een politiek-sociologische analyse, die niet
enkel voor de genese doch ook voor het behoud der democratie inspirerende
perspectieven opent (het constitutionele recht der dominicanen, het federalisme der
benedictijnen, het presidentieel regime der jezuïeten). In die zin is het eerder gericht
tot politici en industriëlen dan tot de religieuzen zelf.
J. Kerkhofs

Dittrich, Z.R., Het verleden van Oosteuropa, Maatschappelijke en culturele
dynamiek tot het einde der Middeleeuwen. (Palladium 12). - De Haan,
Zeist; Van Loghum Slaterus, Arnhem; Standaardboekhandel, Antwerpen,
1963, 163 pp., illustr., f 8,90.
Dit boek, niet geschreven voor de vakmensen maar voor een wijdere lezerskring,
behoort tot die historische publikaties die de gemiddeld-ontwikkelde lezer weer eens
doen beseffen hoe weinig ‘algemeen’ de algemene geschiedenis van zijn schooljaren
was, hoe weinig algemeen-mondiaal en zelfs hoe weinig algemeen-europees. Schr.,
die al in 1962 een studie het licht deed zien over het christendom in het
groot-moravische rijk, biedt ons hier een globaal overzicht van de ontwikkeling der
oosteuropese mensheid vanaf de laatste ijstijd tot in de 15e eeuw. Oosteuropa omvat
voor hem een gebied waarvan de kern ligt tussen Oder en Dnjepr, Oostzee en
beneden-Donau. De kultuurhistorische aspecten hebben in de beschrijving steeds
uitgesproken de voorrang boven de feiten van politieke, militaire en economische
aard. Heel bescheiden stelt schr. de mogelijkheid van een tweede deel, dat de
geschiedenis vanaf de Middeleeuwen tot heden zal behandelen, in het vooruitzicht.
Geboeid leest men de lotgevallen en de groei van volkeren en beschavingen. Schr.
wekt steeds de indruk uit een rijke voorraad van kennis op historisch, geografisch,
ethnologisch en taalkundig gebied te putten, die stof met wijze en kritische matiging
te beheersen, haar overzichtelijk te kunnen ordenen. Waar hij verschijnselen beschrijft
(en hij doet dat op een prettig leesbare manier) tracht hij ze ook uit hun oorzaken te
verklaren. Daarbij staat hij zowel boven de geromantiseerde overwaardering van
bepaalde rassen en volkeren alsook boven de aprioristische duidingen van marxistisch
stempel. Temidden van zulke extreme visies weet hij een realistisch op de feiten
gebaseerd standpunt te kiezen. De godsdienstige facetten behandelt hij steeds met
bezonken en eerbiedige objectiviteit. Soms legt hij in het woordgebruik een
persoonlijke voorkeur aan de dag die hem van het gangbare doet afwijken, zo waar
hij spreekt van minrebroeders (111), de diocese (118) of waar hij pausen met de
naam Joannes Jan noemt (117 en vaker). Op blz. 87 gaat Olga vóór haar reis naar
Konstantinopel tot het christendom over, op 120 doet ze dat tijdens haar verblijf in
die stad. Midden in het boek zijn 32 blz. illustraties ingevoegd zonder dat de tekst
daar ooit naar verwijst. Daarbij bevindt zich een Nowgoroder ikoon van ‘apostel
Jan’ (sic!); Onasch zegt dat hier Joannes Klimakus is voorgesteld. Talrijke landkaartjes
verduidelijken de tekst. Alles bijeen een voortreffelijk werk.
H. Jacobs
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Laloux, Joseph, Die religiöse Entwicklung auf dem Lande. - Manz Verlag,
München, 1962, 109 pp., DM. 9.80.
In zijn analyse van de voortschrijdende ontkerstening, welke in sterke mate parallel
gaat met de culturele en technische ontwikkeling van het platteland, - een bekend
feit -, gaat Abbé Laloux uit van een these van de Franse godsdienstsocioloog Emile
Pin. Tegenover de gedetermineerdheid van een bijna automatisch optredend proces,
stelt deze de godsdienstige praktijk afhankelijk van de mate van geïntegreerdheid
van de godsdienst in een bepaald cultuurpatroon. De opdringende stedelijke cultuur
en industriële beschaving doen kortsluiting ontstaan tussen de traditionele
godsdienstbeleving en de veranderende maatschappelijke outlook en daarmee
corresponderende godsdienstige behoeften van de plattelandsbevolking. Het is de
verdienste van Laloux, dat hij deze hypothese tot uitgangspunt genomen heeft voor
uitvoerig empirisch onderzoek, waarvan het resultaat in kort en duidelijk bestek
wordt weergegeven. In een eerste fase, de trek van het land naar de stad en het
doordringen van de stedelijke beschaving op het platteland, veroorzaken de talrijke
aanpassingsconflicten een godsdienstige vervreemding voornamelijk bij de
volwassenen. In de tweede fase van ontwikkelde plattelandsgebieden is het
beroepsmilieu de voornaamste factor van ontkerstening en zet deze zich via de
gezinnen door tot jeugdiger categorieën. In
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een laatste fase van sterk geïndustrialiseerde plattelandsgebieden is een uitgesproken
afwezigheid van religieus praktizeren te constateren bij alle leeftijdscategorieën en
bereikt de ontkerstening het stedelijk ‘niveau’. Een zeer waardevolle en goed
uitgewerkte analyse is hiermee gegeven. Zelf constateert Laloux echter dat de oorzaak
van de ontkerstening evenzeer ligt in het traditionele, wereldvreemd geworden
christendom van de besloten plattelandssamenleving. Het criterium van de
zondagspraktijk, dat Laloux hanteert, - andere criteria voor de godsdienstigheid zijn
in de godsdienstsociologie nog nauwelijks ontwikkeld -, is hier dan ook geen adequate
norm. De sociologische en culturele achtergronden van de godsdienstige situatie op
het platteland worden op heldere en verantwoorde wijze weergegeven.
P. Korte

Snow, C.P., The Two Cultures and A Second Look. - Cambridge Un.
Press, 1964, 107 pp., 10 sh. 6 d.
C.P. Snow is een natuurkundige van naam en geniet ook als romanschrijver een
goede reputatie. Waar hij zelf litteratuur en science in eenheid beleefde, constateerde
hij om zich heen de tweeslachtigheid, om niet te zeggen de onverzoenbaarheid van
wat hij noemt ‘the two cultures’. Hij wijdde aan dit onderwerp de Rede lecture van
1959. Deze is sindsdien elf malen herdrukt, en aan de twaalfde herdruk voegt Snow
enkele correcties toe die de vrucht zijn van de controverse die rond zijn lezing ontstaan
is. F.R. Leavis, een Cambridge professor en dus collega van Snow viel hem wel het
felst aan in Two Cultures? The significance of C.P. Snow. (Chatto and Windus,
London, 1962), maar zijn aanval ontaardde geheel in een minderwaardig schelden,
onbegrijpelijk voor een letterkundige van Leavis' standing. - Het komt ons voor dat
het met Snows lezing gesteld is als met een befaamd boek van een Anglicaanse
bisschop: het is niet zo zeer de inhoud die de verklaring geeft van de belangstelling,
maar veel meer het aan de orde gestelde probleem. Want hetgeen Snow over de twee
beschavingen naar voren brengt, dringt maar nauwelijks tot beneden de oppervlakkige
verschijningsvorm door; hoe een geheel ander benaderen, zien en denken de twee
beschavingen hun eigenlijke vorm geven, wordt geheel buiten beschouwing gelaten.
Ons lijkt ons daarom de waarde van de bijdrage gering: men zal niet tot verzoening
en integratie komen tenzij men zich ernstig bezint op hetgeen zich onder en achter
de phenomena afspeelt. Het doet enigszins naief aan om, zoals Snow doet, het
probleem van opvoeding en vorming aan de orde te stellen, zonder dat men de diepere
gronden van het divergeren van deze twee beschavingen heeft blootgelegd.
W. Peters

Kirchgaessner, A., Städte - Inseln - Kontinente. Reisetagebücher
1931-1963. - J. Knecht, Frankfurt, 1964, 324 pp., geïll., geb. DM. 17.80.
De schrijver, die reeds Im katholischen Kontinent publiceerde, brengt hier andere
reisnota's bijeen: twee korte reizen in 1931; andere, meestal lange, van 1950 tot 1963.
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Meestal bezoekt hij het zuiden - Italië, Frankrijk, Spanje, Griekenland, Tunesië, het
Heilig Land, Egypte -; een tweede maal schrijft hij over Latijns Amerika; eens gaat
het over een kort verblijf in Nederland, eens over Vlaanderen. En wanneer wij de
nota's over onze Vlaamse steden nagaan (Antwerpen, Gent, Brugge, Brussel, Leuven),
- ja, het komt nogal uit. Kirchgaessner reist en schrijft als een onbezorgd toerist;
tegelijk als een priester, een plastisch kunstenaar, een hoogstaand cultuurmens met
zeer veel ervaring en een telkens doorbrekende naastenliefde. Dat maakt zijn boek
zo aantrekkelijk; het is als zou hij, geprikkeld door wat hij ziet en hoort, de eigen
rijkdom van hart en geest zo maar uitstrooien. En, bladzijde na bladzijde, we hebben
parels voor het grabbelen. De twintig illustraties, potloodtekeningen van de auteur
zelf, zijn heel mooi.
Em. Janssen

Pockets
Aula-Boeken
GRIMAL, Pierre, Het klassieke Italië. Een archeologische speurtocht. - Het was
een gelukkige gedachte, van dit uitstekende boek een Nederlandse vertaling te
publiceren: Pierre Grimal vertelt allerlei interessants over wat de archeologie
aangaande het antieke Rome en Italië geleerd en niet geleerd heeft. Geen gelukkige
gedachte was het echter, het vertaalwerk te laten verrichten door iemand, voor wie
Cicero's vijand Clodius de naam Claudius draagt, en die Ovidius 'n werk laat schrijven
dat Fastes heet, iemand die Latijnse woorden uitdenkt als anciles en cardinae (bedoeld
als meervoudsvormen
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van resp. ancile en cardo), iemand die bovendien de lezer doorlopend irriteert met
al te moeizame Nederlandse volzinnen.
G. Wijdeveld
JONES, G.O., J. Rotblat en G.J. Whitrow, Van Atoom tot Heelal, de struktuur van
de stof in al haar geledingen.
- Een nogal sterk gewijzigde heruitgave van een spectrumboek van 1956. De
nieuwste gegevens zijn erin verwerkt, zodat de belangstellende leek een overzicht
kan krijgen over de stand van zaken in de huidige natuurwetenschap. Het boek is
kort en kernachtig geschreven in verstaanbare taal. Kortom: een uitstekend voorbeeld
van een popularisatie der wetenschap.
A. Wiewel
MADARIAGA, Salvador de, Portret van Europa. - Madariaga is een bijzonder
scherp waarnemer en een zeer geestig man. Beide eigenschappen maken, dat men
dit boekje met grote belangstelling leest. Hij geeft zijn zeer persoonlijke visie op de
grote naties van Europa en hij tracht de eigenschappen van de volken welke die naties
vormen, samen te vatten in een symbolische figuur: Don Juan, Hamlet, Faust, Don
Quijote. Dergelijke beelden zijn steeds aanvechtbaar, maar toch dwingen zij tot
nadenken. Ook Madariaga dwingt ons daartoe, al wordt men ook voortdurend
geprikkeld tot verzet. Maar men leest zijn boek uit en men heeft en passant enige
boeiende uren beleefd.
C. de Groot

Phoenix-Pocket
Tenhaeff, Prof. dr. W.H.C., Parapsychologische verschijnselen in het
dagelijks leven.
De inmiddels 70-jarige hoogleraar in de parapsychologie te Utrecht beoogde met dit
boek de lezers vertrouwd te maken met alledaagse paranormale verschijnselen en
hun belangstelling te wekken voor experimentele bevestigingen van de paragnosie.
Te dien einde reproduceerde hij ruim 75 berichten over spontane paragnosie
(telepathie en helderziendheid) bij volwassenen, kinderen en ook enkele bij huisdieren.
De auteur rangschikte dit materiaal in parapsychologisch verantwoorde categorieën
en gaf bij elke categorie een theoretische toelichting zodat het geheel een oriëntering
biedt in de best gekende gebieden van de hedendaagse parapsychologie en in de
eigen inzichten van de schrijver. Verwijzingen naar wetenschappelijker werken uit
de desbetreffende literatuur openen de weg naar verdergaande studie aangaande de
besproken fenomenen. Ook al zijn niet alle in deze publikatie verwerkte berichten
voldoende geverifieerd, toch zal de onbevangen lezer op zijn minst de overtuiging
krijgen dat de mens in staat is meer belevingen te registreren en waarnemingen te
doen dan waartoe de erkende zintuigkanalen aanleiding geven. Gaarne ter
kennisneming aanbevolen.
J.J.C. Marlet
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Prisma
MAREE, Piet, De aanleg van uw tuin. - Voor mensen die zelf iets van hun tuin
willen maken een interessant, nuttig, helder geschreven boekje.
DEMARIS, OVID, De zaak Lindbergh. - Voor velen is de kidnapping van baby
Lindbergh, dertig jaar geleden, verre historie. Schr. weet de ontvoering, moord en
berechting goed te beschrijven.
TOWNSEND BICKERS, Richard, Oorlogsvlieger Lacey. - Zelf oorlogsvlieger
geweest, weet Schr. waarover hij praat. Spannend en menselijk.
WALLACE, Edgar, Exclusief pension. - Een boeiend en fantasierijk verhaal, zoals
men uit de nalatenschap van deze vakman mag verwachten.
BRADBURY, Ray, De laatste Martiaan en andere verhalen. - Wie zich beweegt
in de lectuur van science-fiction, kent Bradbury. Het titelverhaal is uit de
Marskronieken. Uit alle verhalen blijkt Schr.'s kundigheid in spannend vertellen.
PREBBLE, John, Gevecht aan de Red River. - Dit boek werd in Amerika bekroond
als de beste roman over het Amerikaanse Westen. Vele avonturen en menselijke
conflicten tussen blanken en indianen.
HENRY, O., Trammelant in Bananenland. - De auteur, bekend als schrijver van
korte verhalen, weet humoristisch en intelligent de voor elke buitenstaander dominante
eigenschappen van Zuid-Amerikanen, gelocaliseerd in een fictief land, gestalte te
geven.
GODDEN, Rumer, De betoverende macht. - Een zeer onwaarschijnlijk verhaal van
een groepje kloosterzusters die zich vestigen in een oud paleis in de Tibetaanse
bergen. De sfeer is wel zo onkloosterlijk en vreemd dat de zusters tenslotte het
klooster weer moeten verlaten.
R.S.
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Boeken ingezonden bij de redactie
Bespreking naar mogelijkheid
Aula-boeken. Prof. Dr. J. TANS, Buitenlandse letterkunde na 1945; Isidore
EPSTEIN, Geschiedenis van het Jodendom; John KENNETH, Politieke
Economie; Ashley MONTAGU, Erfelijkheid van de mens. - Het Spectrum,
Utrecht, Antwerpen, 1964,
BEEKELAAR, G.A.M., Rond grondwetsherziening en herstel der hierarchie.
- Paul Brand, Hilversum, 1964, 291 pp., f 12,90.
BERG, Prof. Dr. J.H. van den, Psychologie en theologische antropologie. G.F. Callenbach, Nijkerk, 1964, 3e druk, 44 pp., f 2,90.
BLIEWEIS, Theodor, Es gibt noch glüchliche Ehen. - Herder, Wien, 1964,
288 pp., geb. DM. 15,80.
BRAKMAN, Willem, De gehoorzame Dode. - Em. Querido, Amsterdam, 1964,
294 pp., f 11,90.
DESBUQUOIS, G., Vivre le bon plaisir de Dieu. - Beauchesne, Paris, 1964,
384 pp., geb. NF. 18,90.
DONCK, E. van der, In de dienst van het woord. - Heideland, Hasselt, 1964,
32 pp., F. 40.
FISCHER, Balth., Die erste Frucht des Konzils. - Herder, Freiburg, 1964, 48
pp., DM. 4,80.
FULLER, E., Op leven en dood. - De Fontein, Utrecht, 1964, 187 pp., f 5,50.
GHYSEN, J., Een ballon, een ballonnetje. - De Clauwaert, Leuven, 1964, 94
pp., geïll., ing. F. 45, geb. F. 65.
GILL, Joseph, Le Concile de Florence. - Desclée, Tournai, 1964, 371 pp., B.F.
320.
GRAEF, H., Maria. Eine Geschichte der Lehre und Verehrung. - Herder,
Freiburg, 1964, 426 pp., geb. DM. 42.
Histoire spirituelle de la France. Spiritualité du catholicisme en France et
dans les pays de langue française des origines à 1914. - Beauchesne, Paris,
1964, 408 pp., geb. NF. 24.
HOLLAND-SMITH, J., De dood van de Aartsbisschop. - De Fontein, Utrecht,
1964, 239 pp., f 5,50.
JONG, Dom de, O.C.R., Grenskapellen. - H. Bergmans, Tilburg, 1964, 164
pp., f 8,90.
JUNG, C.G., Zwei Schriften über analytische Psychologie. Gesammelte
Werke, Bd. 7. - Rascher-Verlag, Zürich, 1964.
KASSER, Hans, Panorama suisse. - Artemis-Verlag, Zürich, 1963, 80 pp.,
156 pl., 40 klpl., geb. DM. 68.
Kerk en maatschappij na de oorlog. - Kern Serie nr 16. - G3, Ubbergen.
Klassieken uit de Nederlandse Letterkunde. - Dr. P.J.A.M. BUYNSTERS,
Het graf. - W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1964, 133 pp., f 4,50.
KOCKELMANS, J.J.G.A., De zin der wijsbegeerte. Lannoo, Tielt, 1964, 48
pp., ing. F. 35.
LARSEN, Peter, Young Africa. - Phoenix House, London, 1964, 148 pp., 25
sh.
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LAUNAY, J. de, Geheime diplomatie 1939-1945. - Brepols, Brussel, 1963,
136 pp., geïll., 16 bl. pln., ing. F. 110.
LECLERCQ, J., Uw wil geschiede. - Desclée de Brouwer, Brugge, 1964, 200
pp., 4 pl., ing. F. 96.
LINDE, Raf Van de, Die tijd is nu voorbij. - De Clauwaert, Leuven, 1964, 258
pp., geb. F. 135.
LINDEN, J. Van der, Lectuur en letterkunde van de moderne talen bij het
V.H.M.O. - Malmberg, 's-Hertogenbosch, 1964, 166 pp., ing. F. 176.
LOSSKY, Wl., Schau Gottes. Band 2). - E.V.Z. Verlag, Zürich. Imp. G.F.
Callenbach, Nijkerk, 1964.
LUNDERS, L., L'attitude actuelle des jeunes devant le cinéma. - Ed. du Cep.
Brussel, 1964, 196 pp., 2 pl., F. 180.
Marka Pockets. Prof. Dr. H. THEIL e.a., Voorspellen en beslissen. - N.R.F.
MAIER, Creatief Bedrijfsbeleid. - Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1964.
METZ, J.B., Armoede van geest. - Paul Brand, Hilversum, Antwerpen, 1964,
56 pp., f 3,90.
OOMS.-VINCKERS, C.J., Het huis met de twee lampen. - La Riviere &
Voorhoeve, Zwolle, 1964, 218 pp., f 8,90.
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OVERHOFF, J., Die Herabkunft der Ganga. - Jacob Hegner Verlag, Köln,
1964, 456 pp., DM. 28,80.
Pastorele Cahiers. A.F.C. OVERING, e.a., Homosexualiteit. - Karl RAHNER
S.J., Continuïteit en verandering. 3 dl. - Paul Brand, Hilversum, 1964.
Peut-on tuer? - Desclée De Brouwer, Brugge, 1964, 208 pp., F. 135.
POLMAN, P., O.F.M., Romeinse Bescheiden, Deel II. - R.G.P. Nijhoff, Den
Haag, 1964, 927 pp.
SCADUTO, M., L'epoca di Giacomo Lainez. Il governo 1556-1565 (Storia
della Compagnia di Gesù in Italia, III). - Ed. La Civilta Cattolica, Roma, 1964,
XXXV-650 pp., lire 15000.
SCHAAR, P.J. van der, Dynamik der Pseudologie. - Ernst Reinhardt Verlag,
München, 1964, 100 pp., DM. 7,80.
SPAEMANN, R., Reflexion und Spontaneität. - W. Kohlhammer Verlag,
Stuttgart, 1963, 312 pp., DM. 26.
SUTHERLAND, James, Shakespeare's World. - Edward Arnold Ltd., London,
1964, 199 pp., 25 sh.
TIMMERMANS, Alph., Bijbel voor de jeugd. - Helmond, Helmond, 1964,
319 pp., f 14,90.
Voor en tegen de plaatsbekleder. - Contact, Amsterdam, 1964, 208 pp.
VOS, Dr. H. de, Inleiding tot de ethiek. - G.F. Callenbach, Nijkerk, 1964, 3de
druk, 205 pp., f 14,90.
Zwolse drukken en Herdrukken. - Dr. L. LOOSEN S.J., Lodewijk
Makeblijde. Hymnen en gezangen. 1964, f 32,-.
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streven
maandblad voor geestesleven en cultuur
waversebaan 220 - Leuven - Heverlee
Zeer geachte lezers,
Vandaag sloot uw Redactie het augustusnummer af en werd de nadere opzet van de
komende jaargang aan alle kanten doorgesproken. Zij vertrouwt dat ieder nummer
van Streven uw volle aandacht heeft en u kunt ervan verzekerd zijn, dat uw Redactie
de plicht voelt en verlangt Streven nog meer aan te passen aan de hoge eisen die men
terecht aan een blad als het onze mag stellen.
Het zal u vervolgens niet bevreemden, dat de vele kostenverhogende factoren ook
ons blad niet onberoerd hebben gelaten. Het is overigens voor het eerst sinds 1955,
dat wij u met een financieel probleempje komen lastig vallen. Teneinde de
economische situatie van ons blad verantwoord te doen zijn, moeten dan ook de
volgende correcties in de abonnementsprijzen worden aangebracht, met ingang van
de nieuwe jaargang oktober 1964.
Jaarabonnement F 330, voor het buitenland F 375.
Losse nummers, voor zover verkrijgbaar, per nummer F 35.
Wij menen er op te mogen rekenen dat u deze aanpassing zult billijken en ons zult
willen blijven steunen bij de uitbouw van ons blad.
Wensen en suggesties daartoe zijn daarom van harte welkom.
F. van Bladel, s.j.
Hoofdredacteur.
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[1964, nummer 11-12]
Spanje en Europa
II. Na 1939
J.M. Lechner
‘Een critisch overzicht van de Westeuropesche beschavingsgeschiedenis,
in samenhang met die van Spanje, leert ons dat Spanje in vier belangrijke
tijdperken een beslissende invloed op Europa heeft uitgeoefend. In de
twaalfde en dertiende eeuw heeft Spanje een nieuwe wijsbegeerte en een
modern gericht wetenschappelijk ideaal doen ontstaan; in de zestiende en
zeventiende eeuw heeft Spanje als bloeiend beschavingscentrum vormend
gewerkt en als theologisch-juridische factor een nieuwe phase in het
kerkelijk leven ingeleid. Het Concilie van Trente werd door Spaansche
theologen en de Spaansche politiek beheerscht en de Contra-Reformatie
is in tactiek - Jezuïetisme - en bezieling - de mystiek van Santa Teresa en
anderen - volkomen Spaansch. De Romantiek is ontbloeid uit Spaansche
idealen en beweegt zich in een - deels vermeende - Spaansche gevoelssfeer.
En ten slotte is de geestelijke, politieke en maatschappelijke verandering
van Europa na den wereldoorlog van 1914-1918 voor een belangrijk deel
voltrokken onder invloed van Spaansch spiritualisme en formalisme, van
Spaansche geestelijke anarchie en politieke autocratie, van Spaanschen
scheppingsdrang door emotionele bewogenheid en de Spaansche politieke
idealen van de wereldbeheersching van een volk met “één leider, één
geloof en één cultuur”’.
Dr. J. Brouwer1).
IN een vorig artikel is getracht door middel van een ruwe schets van de Spaanse
geschiedenis van 1863 tot 1936 een basis te vinden voor enkele opmerkingen over
het hedendaagse Spanje, duidelijker gezegd: over het Spanje van na 1939.
De Burgeroorlog werd bewust buiten beschouwing gelaten, omdat hij onmogelijk
in enkele alinea's is samen te vatten en omdat er voldoende kritische literatuur is om
de geïnteresseerde lezer op de hoogte te brengen van de meest uiteenlopende aspecten
van deze tragische episode in het leven van Spanje2). Duidelijk is in ieder geval, dat
het in principe een klassieke pronunciamiento was, die reeds geruim tijd vóór 1936
was voorbereid en waarvan de leiders zich verzekerd wisten van belangrijke steun
van de As-mogendheden (en later nog de extra steun zouden krijgen die het
non-interventie pact in feite betekende). Ook is het duidelijk dat het argument dat
door de opstandelingen werd gebruikt nog steeds naar voren gebracht wordt - nl. dat
het ging om een kruistocht tegen het communisme - door de feiten geloochenstraft
wordt en dat een strijd vóór Christus en tégen goddelozen, gevoerd met behulp van
Duitse en Italiaanse geregelde troepen én materieel en Mohammedaanse soldaten,
door ieder integer mens gewantrouwd moet
1) op. cit., p. 135.
2) Cf. bibliografie achterin Thomas (zie vorig artikel, noot 28).
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worden. De Burgeroorlog eindigt formeel op 1 april 1939; de Nederlandse regering
erkent Franco de iure op 24 februari, terwijl Engeland en Frankrijk vier dagen later
volgen.
Als de kruitdamp opgetrokken is, blijkt Spanje, naast de geestelijke en materiële
ellende die het geleden heeft door de strijd, een groot deel van haar beste zonen
kwijtgeraakt te zijn in een vrijwillig aanvaarde ballingschap. Wat de litteratuur betreft
raakt zij een briljante generatie - de z.g. generatie ‘van '27’ - bijna geheel kwijt: Jorge
Guillén (die in 1961 de Grand Prix International de Poésie voor zijn gehele oeuvre
krijgt), Pedro Salinas, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Manuel Altolaguirre, Emilio
Prados, Juan José Domenchina wijken uit naar het buitenland of, toevallig in het
buitenland, verkiezen niet terug te keren naar Spanje. Antonio Machado, waarvan
kortgeleden de sterfdag in de Nederlandse pers herdacht werd, stierf vijfentwintig
jaar geleden in Collioure vlak voor de strijd eindigde. García Lorca was gestorven
in de eerste dagen van de Burgeroorlog. Juan Ramón Jiménez (Nobelprijs 1956) was
ook uit Spanje verdwenen. Van de romanciers gaan de groten eveneens in
ballingschap: Ramón Sender3), Arturo Barea4) en Max Aub. Ook grote geleerden zijn
uit Spanje weg: de linguist Tomás Navarro Tomás en de historici Américo Castro
en Rafael Altamira; Ortega blijft weg tot 1945. De meeste ballingen wijken uit naar
Spaans-Amerika of de Verenigde Staten, een enkeling naar elders. Zij blijven
smartelijk verbonden met en betrokken op Spanje en aarden, op een enkele
cosmopolitische geest na, niet in hun nieuwe omgeving, zelfs acclimatiseren zij niet
helemaal in de landen van Zuid- en Midden Amerika. Eenerzijds verliezen zij het
directe contact met het vaderland, en daardoor met de Spaanse ‘situatie’, anderzijds
winnen zij aan perspectief bij de kritische overpeinzingen over hun land. Op den
duur zal blijken dat enkelen van hen een zeer wezenlijke bijdrage zullen leveren tot
het nationale denken over Spanje: Américo Castro's La realidad histórica de España5)
is misschien wel de grootste poging sinds 1939 om de hele geschiedenis van Spanje
onder een nieuw licht te bezien en wordt als zodanig ook door iedereen erkend,
binnen en buiten Spanje. Overigens is het contact tussen de intellectuelen en
kunstenaars in ballingschap en die welke in het vaderland bleven relatief snel hersteld:
eerst clandestien en daarna geleidelijk aan langs

3) In Nederlandse vertaling: Siete domingos rojos, 1932 (Zeven rode zondagen) en El rey y la
reina (De tuinman en de koningin), 1947: beide vertalingen van Hélène J. Meyer, bij van
Oorschot (het laatste kortgeleden heruitgegeven in de Witte Olifant-reeks, Meulenhoff).
4) Publiceerde in 1945 in Engeland zijn The forging of a rebel: het origineel, La forja de un
rebelde, werd na de vertaling gepubliceerd, (Buenos Aires, 1951).
5) Cf. vorig artikel, noot 3.
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normaler wegen (de boeken en brieven kwamen immers toch het land binnen).
De nieuwe Staat die geboren werd met de overwinning op de Republiek zou er
als volgt uitzien: ‘L'Etat espagnol proclame comme principe directeur de ses actes
le respect de la dignité, de l'intégrité et de la liberté de la personne humaine, et
reconnaît que l'homme est dépositaire de valeurs éternelles et membre d'une
communauté nationale, titulaire de devoirs et de droits dont l'exercice garantit, dans
l'ordre, le bien commun’6). In de wet over de ‘Grondslagen van de Nationale
Beweging’ van 17 mei 19587) heet het: ‘L'Espagne est une unité par sa destinée dans
l'universel. Tous les Espagnols ont pour devoir sacré et pour tâche commune de servir
l'unité, la grandeur et la liberté de la Patrie’ (art. I) en verder: ‘La nation espagnole
s'honore de sa soumission à la Loi Divine, selon la doctrine de la Sainte Eglise
Catholique Apostolique et Romaine, seule véridique foi qui est inséparable de la
conscience nationale et dont s'inspirera sa législation’ (art. II). Gezien vanuit
constitutioneel gezichtspunt steunt de nieuwe Staat op de Eenheidspartij - kortweg
Falange genoemd en die een samensmelting is van drie partijen - en de verticale
sindicaten. Het z.g. Fuero del trabajo (Handvest van de Arbeid) van 9 maart 1938
zegt over deze sindicaten: ‘Le syndicat vertical est une corporation de droit public
constituéé par l'intégration dans un organisme unitaire de tous les éléments qui
consacrent leurs activités à l'accomplissement du processus èconomique, dans un
service déterminé ou dans une branche de la production, organisé hiérarchiquement
sous la direction de l'Etat’8). Wat de burgerlijke vrijheden betreft - vrijheid van
meningsuiting, godsdienst, van vereniging en vergadering, en van drukpers - vindt
men in de wetten9) ook uitgebreide passages die deze vrijheden lijken te garanderen.
Wanneer men bedenkt dat deze vrijheden in een handomdraai voor kortere of langere
tijd kunnen worden opgeheven, zonder dat er in de wet voldoende garanties bestaan
voor de billijkheid van deze maatregel, noch een duidelijke omschrijving voorkomt
van de

6) Voor het gemak wordt geciteerd uit L'Espagne et la primauté du droit, uitgegeven door de
Commission Internationale de Juristes, Genève, 1962, p. 98. Na publikatie werd deze studie
van officiële Spaanse zijde direct gebrandmerkt als komend uit een milieu van vrijmetselaars
en atheïsten.
7) Ibid., p. 107. (Men leze ook het artikel van J.S. Wijne De verboden revolutie: doel en
geschiedenis van de Falange., in NRC van 4 juni 1964, n.a.v. Bernd Nellesen's Die verbotene
Revolution, Aufstieg und Niedergang der Falange, Leibnitz-Verlag, Hamburg, 1963, en
Stanley G. Payne: Falange. A history of Spanish Fascism., Stanford Univ. Press, Oxford
Univ. Press, 1962 (bespreking in Times Literary Supplement van 11 augustus 1961).
8) Ibid., p. 14.
9) Ibid., p. 41, 46, 140 ss.
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bepaalde omstandigheden waarin tot dergelijke maatregelen kan worden besloten,
begrijpt men dat zij in werkelijkheid zeer beperkt zijn10). De Censuur11) op alles wat
gedrukt wordt - om de censuur op post en telefoon even ter zijde te laten - maakt dat
men sinds 1939 te maken heeft met een litteratuur die zichzelf niet is (tijdens zijn
creatieve arbeid is de schrijver constant verdeeld tussen dat wat hij zeggen wil en
dat wat hij weet dat hij - misschien nog net - zeggen kan, wil het geschrift gedrukt
worden: men noemt dit de z.g. ‘autocensura’): het gaat er niet om te beweren dat de
litteratuur zonder Censuur beter geweest zou zijn, maar zij zou wel beslist anders
geweest zijn.
Als men nu tracht na te gaan wat de praktische konsekwenties van de in het
voorgaande genoemde wettelijke bepalingen of richtlijnen zijn geweest, komt men
tot de volgende conclusies. Na het einde van de vijandelijkheden hebben de
overwinnaars allereerst een soort afrekening tot stand gebracht via de z.g. ‘wet op
de politieke verantwoordelijkheid’ van 9 februari 1939, die terugwerkende kracht
had12). Zij hebben niet getracht om na de overwinning een sfeer te scheppen waarin
het mogelijk zou zijn dat allen met elkaar in vrede leefden. Emmet John Hughes, die
van 1942 tot 1946 verbonden was aan de Amerikaanse Ambassade te Madrid, eerst
als pers-attaché daarna ook als militair attaché, schrijft in 1946: ‘La lassitude de
guerre ne peut pas durer indéfiniment et elle peut se transformer en haine pour un
régime qui se justifie en évoquant inlassablement la guerre civile, en irritant sans
répit des blessures qui ne sont toujours pas cicatrisées’13). Deze bewust gecultiveerde
verdeeldheid tussen overwinnaars en overwonnenen - waarover niet lang geleden de
abt van Montserrat zijn lakende woorden sprak - is zelfs voor sommige getrouwen
van het eerste uur aanleiding geweest openlijk met het Regime te breken: spectaculaire
voorbeelden zijn Pedro Laín Entralgo, in 1956 wegens zijn openlijke kritiek van zijn
post als rector magnificus van de Madrileense Universiteit verwijderd, en Dionisio
Ridruejo, vanaf het begin fervent aan-

10) Ibid., p. 41.
11) Deze ressorteert onder het Ministerio de Information y Turismo, waarvan sinds 1962 Fraga
Iribarne het hoofd is. Het argument dat zonder censuur de pers een strijdperk zou worden
waar men elkaar met de grofste middelen te lijf zou gaan, pleit niet voor de invloed die het
regime in 25 jaar heeft gehad op de vorming van zijn onderdanen tot ware staatsburgers. Cf.
L'Espagne et la primauté du droit, p. 47-53.
12) Ibid., p. 80, met geschatte cijfers van executies, etc.
13) Hughes promoveerde aan de Columbia University op een dissertatie over de Katholieke kerk
en de liberale maatschappij (in 1944 één van de katholieken boeken van de maand in
Amerika); geciteerd wordt uit de Franse vertaling van zijn Report from Spain: L'Espagne de
Franco, Editions du Temps Présent, Paris, 1948, p. 179.
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hanger van het regime en dichter van de Beweging, eveneens in 1956. Een monument
als dat in de Vallei der Gevallenen - in de buurt van het Escoriaal - had een symbool
kunnen worden van de verbroedering. Het werk eraan is echter verricht door z.g.
strafbataljons (krijgsgevangenen uit de Burgeroorlog of politieke gevangenen van
na 1939). .... Een aantal jaren geleden, toen het monument (kerk, klooster, mausoleum)
reeds in gebruik was (of was het bij de inwijding?), lag er - als ik het mij goed herinner
- nog geen, of slechts één, republikeins gevallene, naast de vele doden van het regime,
hetgeen zelfs voor de Falangisten aanleiding was tijdens een officiële plechtigheid
hiertegen te protesteren. Van het klooster in de Valle de los Caídos had een heilzame
werking kunnen uitgaan, het had een centrum kunnen zijn van waaruit de warmte
van christelijke naastenliefde en vergevingsgezindheid over Spanje was uitgestraald.
Voor de gemiddelde Spanjaard is het echter een van de vele kloosters en kerken in
het land, zij het dan bijzonder spectaculair door zijn enorme proporties: reden waarom
zo velen het gaan zien. Maar voor degenen die de Burgeroorlog níet begonnen zijn
en erdoor overwonnen werden - en het zou een grove vervalsing van de werkelijkheid
zijn te menen dat aan Republikeinse zijde slechts atheïsten, bandieten en moordenaars
stonden - is het een bittere herinnering aan een eeuwenoude waarheid in Spanje: dat
nl. de Kerk niet staat aan de zijde van hen die lijden.
Dit brengt ons tot enkele opmerkingen over de rol van de Kerk in Spanje. Misschien
is het nuttig om de kwestie via een omweg te benaderen. Wanneer men in Spanje
met een orthodox katholiek spreekt over de Burgeroorlog - die door de Spaanse
bisschoppen werd aanvaard, en wel als ‘een gewapend plebisciet’, zoals blijkt uit
hun gezamenlijk herderlijk rondschrijven van 1 juli 193714) -, komt na verloop van
tijd onvermijdelijk het verbranden en plunderen van kerken en kloosters en het
vermoorden van geestelijken ter sprake. In het diocees Barcelona bijvoorbeeld lieten
930 priesters het leven als gevolg van terreurdaden bedreven tussen 1936 en 193915);
het aantal afgebrande kerken in heel Spanje was in 1939 legio. Een eeuw te voren in 1835 - was echter in Madrid al precies hetzelfde gebeurd: er heerste een
cholera-epidemie en op een gegeven moment deed het verhaal de ronde dat de
Jezuïeten vergiftigde bonbons uitgedeeld zouden hebben. Vilar zegt: ‘.... de 1835 à
1909, la tradition est continue de l'attaque contre les couvents et les religieux, chargés
par l'esprit populaire de respon-

14) Ibid., p. 70.
15) Cf. artikel van Th.G. Sinnige in De Tijd-Maasbode: Progressief katholicisme in Spanje, 27
april 1964 (ook hier wordt de vraag naar het ‘waarom’ niet gesteld).
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sabilités parfois mythiques (comme lors du choléra madrilène), parfois réelles (quand
on les accuse de favoriser répressions et contre-révolution. Avec les mêmes procédés,
“L'Espagne rouge” se retourne contre “l'Espagne noire” des campagnes antihérétiques
et des guerres carlistes’16). Men ziet dat wat in de Burgeroorlog gebeurde in Spanje
niets nieuws was. Wanneer men de cijfers van doden (en de onherstelbare schade
aan kerken etc.) ziet, kan men zeker zeggen: ‘Ontzettend’ en vervolgens het kwaad
toedichten aan één van de in Spanje klassieke zondebokken: liberalisme, vrijmetselarij,
socialisme, communisme en wat al niet. De enige vraag die werkelijk ter zake doet,
die werkelijk tot een loutering zou kunnen leiden en naar nieuwe perspectieven - de
vraag naar het waarom van dit alles - is door de Spaanse kerk zelf nog nooit gesteld.
Hughes zegt: ‘Pendant les quatre ans que j'ai passés en Espagne, j'ai interrogé à ce
sujet de nombreuses sommités religieuses ainsi que des laïques autorisés. Je regrette
d'avoir à dire que bien peu m'ont paru se poser la question. La grande majorité éludait
le problème en attribuant simplement ces manifestations à l'action néfaste de quelques
agents communistes. Si l'on s'étonnait devant eux que quelques individus aient pu
remuer à ce point les masses, ils répondaient en invoquant la crédulité populaire,
cette même crédulité populaire à laquelle, ironie tragique, les communistes attribuent
la fidélité au catholicisme de millions de travailleurs de toutes nations! C'est ainsi
qu'une majorité de prêtres en sont venus à croire sincèrement que les incendies
d'églises étaient une pratique inconnue en Espagne avant 1936, ou même avant la
Première Internationale: ils ont, eux aussi, des déficiences de mémoire’17). Als men
zich afvraagt wat, nu al meer dan een eeuw lang, de volkswoede tot dergelijke hoogten
vermag op te zwepen, dan moet zelfs een onbevooroordeeld beschouwer tot de
conclusie komen dat de oorzaken zeker recht evenredig moeten zijn aan de gevolgen.
Na de zestiende en zeventiende eeuw, waarin de Kerk nog voor een groot deel een
inspirerende kracht was18), is zij zich steeds meer gaan identificeren met de zaak van
de wereldlijke machthebbers en heeft daardoor steeds meer de belangen van de haar
toevertrouwde zielen verzaakt en het wantrouwen of de afkeer van de grote massa
van het volk opgewekt. Brouwer vertelt19) hoe in 1936 in het door de Jezuïeten
uitgegeven tijdschrift Razón y Fe (Rede en Geloof) de resul-

16) Vilar, op. cit., p. 61.
17) Op. cit., p. 71.
18) Hoewel men rekening moet houden met het feit dat de Inquisitie toen al langzamerhand de
rol van een machtspolitiek instituut begon te krijgen, zoals o.a. blijkt uit de bemoeienissen
van het Santo Oficio tijdens de berechting (1521-1526) van de opstandige Comuneros.
19) Op. cit., p. 190.
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taten van een enquête uitkwamen, waaruit bleek dat ‘in de meeste dorpen en kleine
steden van Centraal- en Zuid-Spanje hoogstens een tiende deel van de bevolking zijn
godsdienstige verplichtingen nakwam’. In de wekelijkse rubriek ‘Nieuws uit de
kerken’ publiceerde Het Parool op 25 oktober 1963 een artikel over het
anticlericalisme in Spanje en verwees naar een in Vrij Nederland gepubliceerde
enquête van 28 november 1962 volgens welke van 16000 ondervraagde Spaanse
arbeiders van verschillende leeftijd, 40 procent zich antigodsdienstig verklaarde, 47
procent anticlericaal, terwijl nog geen 7,5 procent zondags de mis hoorde. Het is
ontstellend te moeten constateren hoe de Spaanse kerk als geheel in haar taak is tekort
geschoten. De steeds verder gaande ontkerstening is er het harde en onontkoombare
bewijs van. De resultaten zijn ontstellend voor Spanje en ongetwijfeld even ontstellend
voor het katholicisme buiten Spanje dat dit heeft aangezien zonder in te grijpen. Men
kan zich voorstellen dat in deze situatie activiteiten als die van Opus Dei binnen
Spanje een reactie oproepen, zelfs onder orthodoxe katholieken (men zou moeten
kunnen zeggen ‘juist onder etc’, maar in Spanje gaat dit zeker niet als regel op). In
dit verband is het interessant te lezen wat een overtuigd katholiek als José Luis
Aranguren, professor in de ethica aan de Universiteit van Madrid, over de z.g.
Katholieke Universiteit van Navarra zegt: ‘Qu'est-ce qui ressort de cette façon de
procéder (nl. het feit dat Opus Dei de Universiteit de rug toekeert, na haar
gefrustreerde wens tot beheersing ervan, en zich terugtrekt in Navarra, bakermat van
het Carlisme)? Plusieurs choses, toutes très instructives. En premier lieu une
conscience - inavouée, bien sûr - d'échec. Ensuite, un premier mouvement de
“séparatisme spirituel”: comme la jeunesse espagnole n'est pas disposée à se laisser
sauver par nous, sauvons-nous tous seuls, avec ceux qui voudront bien nous suivre,
avec l'appui social du substrat carliste et navarrais. En somme comme un projet de
nouvelle croisade. Tout cela, on le constate, est assez grave et très peu universel,
c'est-à-dire peu “catholique”, encore moins catholique actuel’20). En iets verder zegt
hij: ‘En tout cas, comme édifice-pilote d'Université Catholique, il semble que ce soit
un mauvais début pour l'Eglise que de commencer par la création de l'Institut le plus
discuté aujourd'hui et qui prévaut dans l'Université d'Etat. Convient-il à l'intéret
spirituel de l'Eglise d'apparaître représentée universitairement par un Institut qui,
avec ou sans raison - cela ne nous importe pas pour l'instant autant que le

20) José Luis L. Aranguren, El futuro de la Universidad española (fragmentos), i.: Hommage à
la littérature espagnole, no. 22 van Entretiens sur les lettres et les arts (revue trimestrielle),
Subervie Editeur, Rodez, 1963, p. 28 (van alle artikelen tevens een Franse vertaling).
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“fait social” qu'on le voit ainsi - est considérée par de grands secteurs de l'opinion
publique comme un groupe d'intérêts qui aspire à accumuler et à exercer le pouvoir.
Ce n'est pas simplement la réflexion concernant le “pro bono pacis” que je veux
susciter ici, mais, plus profondément, une appellation “pro bono Christianismi”’21).
Er is in Spanje een nieuwe ‘generatie’ priesters aan het ontstaan, maar hoe lang
zal het duren voordat de vernieuwing definitief doorbreekt en is zij dan misschien
weer niet bij de tijd achter?22).
Het leger is, althans wat de officieren, hoofd- en opperofficieren betreft, een vrij
constante en voor het regime betrouwbare factor. De loyaliteit en solidariteit zijn
gegroeid in de Burgeroorlog, terwijl een ander belangrijk aspect de bevoorrechte
plaats is (economisch en sociaal) die de officierenstand sinds de overwinning inneemt
in het maatschappelijk bestel23). Wanneer men weet dat in 1946 het leger nog 40
procent van het normale budget opeiste (terwijl er geen buitenlands probleem was)
en daarbij nog de helft kreeg van de beschikbare buitengewone fondsen24) en men er
zich rekenschap van geeft dat sinds de militaire en economische overeenkomsten
van 1953 tussen Amerika en Spanje het leger een steeds belangrijker positie is gaan
innemen, kan men zich indenken dat deze sector zeer wel vaart bij de gegeven koers.
In hoeverre bij een eventuele verandering van regeringsvorm dienstplichtigen en
kader een ‘betrouwbare’ factor blijken, is natuurlijk niet te overzien.
Ook het agrarische probleem bestaat nog steeds. Niet dat er sinds 1939 geen
stuwdammen, elektrische centrales, modeldorpen etc. gebouwd en aangelegd zijn.
Maar het probleem van Spanje - water - wacht nog steeds op oplossing. Een
irrigatieplan van 1933 schatte de noodzaak van jaarlijks te bevloeien nieuwe gronden
op ongeveer 85.000 ha, terwijl men sinds die datum (dus ook al onder de Republiek)
niet verder is gekomen dan een gemiddelde van 10.000 ha. In 1962 werd 13 procent
van de investeringen besteed aan de landbouw, terwijl deze sector de helft van de
aanwezige arbeidskrachten absorbeert (47 procent) en een derde van het nationale
inkomen vertegenwoordigt. Con

21) Ibid., p. 30. Men leze ook de artikelen van P. Nijhoff in Vrij Nederland van 7 maart en 11
april 1964, en van Th.G. Sinnige in Tijd-Maasbode van 22 mei 1964. Eén van de vroegste
signalementen van Opus Dei vindt men in Time van mei 1957.
22) Cf. artikel De Tijd-Maasbode van 15 mei 1962 (‘Spaanse kerk erkent dat arbeiders mogen
staken. Maar alleen wanneer alle andere middelen faalden’), waar staat: ‘Met deze
“oriëntering” grijpt de Spaanse kerk voor de eerste maal (cursivering v.d. schr.) het hete
ijzer van het stakingsrecht vast, waar men tot nu toe altijd voorzichtig omheen heeft gelopen’.
Zie ook het uitstekende artikel van H.C.M. Michielse (Katholieke kritiek in Spanje) in De
Nieuwe Linie van 25 april 1964.
23) Cf. Vilar, op. cit., p. 125.
24) Cf. Hughes, op. cit., p. 26-27.
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clusie: er moet o.a. nog meer gemoderniseerd en vooral gemechaniseerd worden25).
Een spectaculair project als het ‘plan Badajoz’ (provincie Extremadura) doet aan
deze feiten niets af.
De vraag waaromtrent allerlei soort gissingen mogelijk zijn, maar nauwelijks een
vage voorspelling, is de opvolgingskwestie. Formeel is deze reeds geregeld bij de
wet van 7 juni 1947, waarin staat dat Spanje ‘als politieke eenheid.... volgens traditie
een Koninkrijk is’. Na wat in een vorig artikel gezegd is over de rol van de monarchie
in de geschiedenis van Spanje, zal het duidelijk zijn dat het enige argument dat voor
Spanje als koninkrijk pleit, niet meer is dan de gewoonte, tot 1868 in ieder geval niet
onderbroken (behalve door de Napoleontische inval). Aangezien de Cortes tot nu
toe geen vertegenwoordiging van het volk zijn, daar de leden ervan van bovenaf
benoemd worden, en het toekomstige staatshoofd (behalve dat hij van het mannelijk
geslacht moet zijn, 30 jaar, Spanjaard, het katholieke geloof moet belijden en de
vereiste hoedanigheden moet bezitten om zijn hoge functie te kunnen vervullen)
‘trouw zal moeten zweren aan de basiswetten en aan de principes die ten grondslag
liggen aan de Nationale Beweging’26), vraagt men zich af of er dan in essentie iets
verandert aan het huidige bestel. Een constitutionele monarchie zou in de geschiedenis
van Spanje een novum zijn - met, in het begin, alle nadelen van dien - en de grote
machten (in ieder geval leger en grootgrondbezit) zouden daar zeker niet erg vóór
zijn. De Spanjaard koningsgezind? Met een tegenvraag zou men het antwoord kunnen
uitlokken: heeft hij er aanleiding toe gehad het te worden in de loop van de laatste
eeuwen? Bovendien is de figuur van Don Juan Carlos, gevormd volgens de plannen
van de Caudillo, tot nu toe niet in staat geweest het volk in enige mate te boeien als
mogelijkheid voor een nieuwe toekomst.
Het Carlisme, waarover de laatste tijd nogal sprake is geweest, is in feite een
beweging uit de vorige eeuw, met een ‘program’ dat toen reeds verouderd was.
Tijdens de Burgeroorlog heeft het geprobeerd in de moderne tijd verwezenlijking
van zijn verouderde ideeën te vinden, hetgeen niet lukte, omdat Franco al bij decreet
van 19 april 193727) de politieke groeperingen (JONS, Falange en carlistische requetés)
samensmolt tot één enkele partij: de Falange. In Nederland is de publieke opinie
gealarmeerd geraakt door deze beweging: men zag terecht welke gevaren zij in zich
borg. De beste karakterisering is ongetwijfeld die van een Spanjaard die zei:
‘Carlisten? Dat zijn figuren uit

25) Cf. Vilar, op. cit., p. 120-121.
26) Cf. L'Espagne et la primauté du droit, p. 105.
27) Ibid., p. 6. Een goede documentatie geven ook de artikelen van Sinnige in De Tijd-Maasbode
van 14 en 22 april 1964.
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de zarzuela (Spaanse operette)!’ Gewapend, in de Burgeroorlog, waren het de
fanatiekste strijders. In twaalf jaar contact met Spanje heeft de schrijver echter nog
nooit een discussie of een serieuze opmerking over het Carlisme gehoord, laat staan
een echte Carlist ontmoet of er over horen spreken. De grootste dienst die de beweging
Spanje in de laatste tijd bewezen heeft, is de grondige likwidatie van zichzelf voor
het forum van de wereldopinie.
Het gros van de intellectuelen lijkt voorstander te zijn van een gematigde republiek,
hoewel men zich maar al te zeer bewust is hoe de Republiek door haar eigen
democratische principes de traditionele machten - leger, kerk, grondbezit - de kaarten
in handen speelde die zouden leiden tot haar eliminatie. Het zijn vooral de jongere
generaties die, met dit voorbeeld voor ogen, vaak tot politiek extremisme gekomen
zijn. Niet, zoals mij meer dan eens verzekerd werd, uit innerlijke noodzaak of
overtuiging, maar omdat het de enige reële weg is om het regime effectief te
opponeren. ‘Jullie, in West-Europa, praten over democratie, maar wat hebben jullie
democratieën sinds 1939 gedaan voor een democratisch Spanje? Amerika heeft het
regime volgepompt met dollars en met diezelfde dollars wordt de oppositie steeds
meer de nek omgedraaid of ondergronds gedrongen, met het overal graag aanvaarde
argument dat het communisten zijn’. Men zie de feiten: 1946 veroordeelt de UNO
het regime van Franco; 1950 beginnen de Amerikaans-Spaanse besprekingen; 1953
worden de militaire en economische accoorden tussen de beide landen getekend en
in 1955 treedt Spanje (onder hetzelfde regime!) de UNO binnen. Er zal wel niemand
zijn die Spanje buiten Europa zou willen houden en dat is ook nooit het standpunt
van links, en een deel van rechts, geweest, (al is het van de zijde van het regime
steeds weer zo voorgesteld); wél heeft men steeds weer de noodzaak onderstreept
dat het niet onder dít, of een soortgelijk, regime zou gebeuren. Zoals vlak vóór de
Burgeroorlog een mogelijke opstand leek te zullen komen uit een milieu dat de grote
Europese belangengroepen28) het best zou dienen - een vooruitzicht dat op grond van
toen gegeven feiten voor de hand lag -, zo is het ditzelfde regime geweest dat deze
zelfde pressiegroepen na 1939 ertoe gebracht heeft principiële bezwaren tegen het
regime te doodverven als communistisch of, in het allerbeste geval, uit de tijd, daarmee
de actie van het regime tegen iedere oppositie binnenslands sterk ondersteunend.
Waarmee Europa een groot deel van het vertrouwen van de Spaanse intelligentsia
heeft verspeeld. ‘Illusies over het vrije Europa? Daar zijn

28) Voor de belangen van buitenlandse maatschappijen in Spanje (mijnbouw, elektriciteit,
telefoon, etc.), cf.: Brouwer, op. cit., p. 182-184, en Vilar, op. cit., p. 66-67.
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we van afgeholpen. We weten nu dat we alles zelf moeten doen’. Dit laatste is
ongetwijfeld een zeer gezond standpunt, maar als resultaat van een aantal jaren
ervaring moet het een sombere conclusie geweest zijn.
Een betere kweekgrond voor het communisme dan Spanje - ‘het meest
anti-communistische land ter wereld’ - kan men zich nauwelijks voorstellen. Wanneer
iedere poging tot oppositie of daadwerkelijke oppositie voortdurend en zonder de
geringste gêne als communistisch wordt gesignaleerd, bereikt men daarmee alleen
maar dat het communisme definitief in het centrum van de belangstelling komt te
staan als de groepering van waaruit steeds de oppositie komt. Het is eenvoudig als
een rekensom. Dat het communisme, dat inderdaad overal waar het mogelijk was
daadwerkelijk in de oppositie is geweest, deze situatie bijzonder handig heeft benut,
is duidelijk. Het lijkt niet gewaagd te veronderstellen dat Spanje wel eens bezig zou
kunnen zijn de sterkste ondergrondse communistische partij in Europa te krijgen: hij
wordt sterker en wint aan sympathie (in Spanje) naarmate hij meer vervolgd wordt.
Een verlicht katholiek als pater Jelsma schreef twaalf jaar geleden al - en toen was
dit haast revolutionnair! - ‘(Amigo mío).... En zeg nu niet: “son todos comunistas,
het zijn allemaal communisten!” Want al gaat ge op Uw hoofd staan, wij geloven
daar niets van. Het is immers juist kenmerkend voor extreme groepen, dat ze alleen
maar extreme groepen zien: communisten zien slechts communisten en fascisten;
fascisten zien slechts fascisten en communisten. Propaganda en pers hebben over
het algemeen maar enkele jaren nodig om alle nuances weg te vagen’29). Dat een
communistische partij, na een eventuele vreedzame omwenteling en een evolutie
naar een democratischer bestel, zich definitief als een belangrijke partij zou
handhaven, lijkt, als men mag oordelen naar wat men zou kunnen noemen ‘de Spaanse
mentaliteit’, niet waarschijnlijk.
Het regionalisme, in de zin van een serieus probleem, is geen factor van betekenis
meer. Een andere kwestie is dat ook hier de tactiek van de muilkorf eerder agressiviteit
dan gedweeheid heeft geproduceerd. Niemand die enigszins op de hoogte is twijfelt
eraan dat Catalaans een taal is en dat Catalonië sinds de middeleeuwen een eigen
cultuur en een eigen geestelijke structuur heeft, die duidelijk verschilt van de rest
van Spanje. Sinds de opkomst van Kastilië en de door haar tot stand gebrachte
nationale eenheid is de rol die Catalonië - van oudsher één van de toegangspoorten
waardoor vreemde culturen binnenstroomden - binnen Spanje had kunnen spelen,
steeds meer beperkt en miskend.

29) Cf. Het grote Spanje, in Vrij Nederland van 15 oktober 1952.
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Dat er in Spanje een soort aversie zou bestaan ten opzichte van de Catalanen, vanwege
hun vermeend materialisme, is een opmerking die niets verklaart wanneer men er
niet bij vertelt dat Aragonezen Galiciërs niet kunnen luchten, Madrilenen lachen om
Andaluciërs en Catalanen, en Catalanen op hun beurt weer om Madrilenen en
Andalusiërs. In 1956 spraken volgens de officiële gegevens 4 miljoen mensen
Catalaans op een totaal van 29 miljoen inwoners: het heeft dus weinig zin gehad in
1939 het Instituto d'Estudis Catalans te sluiten en haar kostbare bibliotheek eveneens,
- het heeft alleen maar weerzin opgewekt. Geen zinnig Catalaan pretendeert meer
een staat binnen de staat te willen vormen. Wat men wel, en met steeds meer klem,
eist, is dat de normale rechten van een bepaalde culturele eenheid worden erkend:
dat men dus bij voorbeeld zijn kranten in het Catalaans mag drukken en lezen en dat
de taal als officiële voertaal binnen Catalonië wordt erkend (hetgeen voor Madrid
nooit problemen zal kunnen opleveren: de Catalanen zijn in het algemeen de
Spanjaarden die de meeste vreemde talen - goed! - kennen en spreken en die dus
zeker het Spaans niet zullen verleren).
‘Spanje en Europa’ staat er boven deze twee artikelen. Tot nu toe is er eigenlijk alleen
maar over Spanje gesproken en wel omdat het misschien nuttig is eerst een aantal
zakelijke gegevens te presenteren alvorens zich te wagen aan een bespreking van de
rol die Spanje in Europa zou kunnen spelen.
Jean Cassou schreef in 1963: ‘Je ne cesse de déplorer qu'on n'ait jamais prêté
suffisamment attention, en France, à la littérature espagnole. Depuis plus de soixante
ans elle est une des plus riches du monde. Mais le sait-on en France? Sait-on que
l'Espagne a produit, en Pérez Galdós, un des plus grands romanciers du XIXe siècle,
l'égal de Balzac, de Dickens, de Tolstoï? Sait-on, alors que l'existentialisme est
tellement à la mode chez nous, que le philosophe existentialiste par excellence, le
penseur qui vit sa pensée, a été Unamuno? Son nom a sans doute résonné ça et là
dans nos milieux intellectuels, avec quelques autres noms. Antonio Machado, Ramón
Gómez de la Serna, Ortega y Gasset, et naturellement, celui de Federico Garcia Lorca,
dont la gloire est immense. Mais c'est une exception au milieu de ce silence’30). Men
zou haast zeggen: een land dat zo'n belangrijke litteratuur heeft, is alleen daarom al
waard in Europa veel beter bekend te worden, en

30) Cf. no. 22 van ‘Entretiens etc.’ (noot 20), Présence de ta littérature espagnole, p. 7. Wat de
moderne litteratuur betreft, is bij Gallimard in het laatste tiental jaren een respectabel aantal
vertalingen verschenen; het aantal groeit nog steeds.
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inderdaad wordt er in de laatste tijd in Frankrijk, Duitsland, Italië en ook Nederland
steeds meer uit het Spaans vertaald (Spaanse zowel als Spaans-Amerikaanse
litteratuur). Er verschijnen ook steeds meer speciale nummers van culturele
tijdschriften gewijd aan Spanje, waarvan één van de fraaiste en interessantste
ongetwijfeld dat van The Texas Quarterly is, getiteld Image of Spain, met een keur
van magnifieke artikelen en vertalingen31).
Een boek als dat van Brouwer - Het mysterie van Spanje - is eigenlijk één groot
pleidooi voor méér aandacht voor Spanje en deze grote hispanist tracht ook te
bewijzen waarom deze aandacht meer dan gerechtvaardigd is. Het is, nogmaals, het
beste boek dat tot nu toe in het Nederlands over Spanje geschreven is, en misschien
wel één van de beste gidsen die in een Europese taal is geschreven voor onbekenden
met de Spaanse cultuur.
Dat de strategische positie van het schiereiland de belangrijkste factor is geweest
bij de ontsluiting van Spanje voor Europa, soit: het is dan tenminste ontsloten. Maar
het zou fataal zijn wanneer West-Europa bij haar benadering van Spanje zich zou
laten leiden door uitsluitend tastbare belangen en hard facts en alles lijkt erop te
wijzen dat, althans op dit moment, degenen die Spanje's rol in Europa bepleiten,
onder cultuur uitsluitend en alleen verstaan: de uitkomsten van de handelsbalans of
de vuurkracht van een bepaalde frontsector. Vanzelfsprekend zijn het problemen die
absoluut reëel zijn en niet te verwaarlozen. Maar men vraagt zich af hoe een bepaalde
cultuur zich zou gaan ontwikkelen als zij uitsluitend op deze manier ‘ontdekt’ zou
worden.... Daarom lijkt het evenzeer noodzakelijk dat Spanje op de kortst mogelijke
termijn economisch onafhankelijk tracht te worden. Vilar schijnt dit te onderschrijven
wanneer hij zegt: ‘Un rapport de la Banque Mondiale (octobre 1962) est optimiste
quant aux ressources de l'Espagne, conseille une réforme agraire, mais trouve
l'irrigation coûteuse. C'est confirmer ce qui a été dit au cours de ce livre: le capital
privé cherche la rentabilité rapide, le capital étranger la réexportation des profits.
Tentés par les facilités d'un système social rigide, ils en redoutent la fragilité.
Pourront-ils, même avec un plan “à la française” aider le pays à sortir d'un
“sous-développement” encore reconnu comme caractéristique? L'expérience récente
en laisse douter’32). Hoe brutaal bepaalde Europese, in dit geval Nederlandse,
belangengroepen dit economische

31) The Texas Quarterly, The University of Austin, vol. IV, no. 1, Spring 1961. Een ander
interessant nummer is The Atlantic Monthly. Supplement on Spain: essays, poems and art
by Spaniards in and out of Spain, vol. 207, no. 1, 1961, p. 71-134. Belangrijk is ook het
Spanje-nummer van De Nieuwe Stem van 1961.
32) Vilar, op. cit., p. 122.
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Luilekkerland trachten te veroveren, moge het volgende toelichten. Een grote
Nederlandse maatschappij voor aankoop van gronden in Zuid-Spanje (i.v.m. te
bouwen bungalows) besloot kort geleden een taleninstituut op te richten; zond daartoe
een meisje uit dat in 1957 facultatieve Spaanse lessen op de m.m.s. had gehad en
verder van talenonderwijs niets afwist, belast met het aantrekken van docerend
personeel: men zou nl. tapes etc. aanschaffen, een ‘talenpracticum’ oprichten. Er
werden reeds lessen gegeven, o.a. aan Spaanse arbeiders, (door mensen die niet
gekwalificeerd waren) en nu zou men ook Nederlands gaan onderwijzen. Daartoe
wendde de genoemde jongedame zich tot ondergetekende om raad wat betreft aan
te schaffen methodes etc. Zij bleek integer genoeg om het project te laten varen en
zich tegenover haar directie voortaan op dit punt incompetent te verklaren. En dit
zal zeker niet het enige geval van money-making zonder enige scrupules zijn onder
de vestigingen van buitenlandse maatschappijen in Spanje.
In de hele Spaanse kunst sinds 1939 staat de mens in het centrum. De Spaanse
kunstenaar schept onder omstandigheden die verre van makkelijk zijn: men denke
aan de censuur en aan het feit dat nog steeds de meeste mensen van één enkel salaris
niet kunnen rondkomen. Wanneer men dan na zijn veertien- of zestienurige werkdag
nog moet schrijven, kan het niet anders dan dat de litteratuur die dan te voorschijn
komt ook werkelijk voortgebracht is vanuit een innerlijke noodzaak. Men zou kunnen
zeggen dat in de Spaanse kunst de mens eigenlijk altijd in het centrum heeft gestaan,
niet als schone schepping, maar als mens in gevaar: in gevaar temidden van de harde
realiteit van het dagelijkse leven - de strijd om het dagelijks brood, om het simpele
voortbestaan -, of in gevaar op zijn weg naar de dood en wat daarachter ligt. Of men
nu denkt aan de indrukwekkende Coplas op de dood van zijn vader van de late
middeleeuwer Jorge Manrique, aan Cervantes, Calderón of Quevedo33), aan Galdós,
Larra of Unamuno, aan het grootste deel van de hedendaagse litteratuur: men stuit
steeds weer op deze zelfde ondergrond. Misschien dat een dergelijke kunst in Europa
een belangrijke rol zou kunnen spelen.
De Spaanse mens is anders - niet beter, niet slechter, maar anders - dan de
Europeanen die wij van vrij dichtbij kennen. Al deze Europeanen - of ze nu een stiff
upper lip hebben of een neiging tot het maken van abstracte woorden van vele
lettergrepen, - ze hebben een soort grootste gemene deler, waarin die dan ook mag
bestaan. Een

33) Men leze de magnifieke vertalingen die Dolf Verspoor maakte van een aantal sonnetten van
deze dichter (Okeren sonnetten van Quevedo, Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1964).
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Spanjaard daarentegen is in zijn hele levensstijl, zijn levensritme, de basis waar hij
van uitgaat en de reacties op bepaalde gegevenheden, zijn aspiraties en doelstellingen
anders. Ook hierover heeft Brouwer prachtige, scherpzinnige pagina's geschreven.
Europa zou van de Spanjaard ook op dit punt kunnen leren.
Graag wordt dit artikel beëindigd met woorden van Jean Cassou34): ‘Pour ceux qui
ont senti cette nécessité (nl. om Spanje te leren kennen) et qui ont goûté des joies
profondes à la lecture de tant de romanciers, de tant de poètes, d'essayistes de génie,
il y a quelque chose de réconfortant dans le spectacle de cette grande expression
humaine qui, après la rupture de 1936, après la terrible tragédie née en Espagne pour,
de là, bouleverser le monde, reprend son élan, non seulement dans l'exil, mais en
Espagne même et en dépit de circonstances d'une autre sorte, mais aussi
contradictoires que l'exil. Ainsi s'obstine, se continue, se poursuit une des cultures
les plus originales du monde et qui, à sa façon singulière, inflexiblement, témoigne
de tout ce que peuvent la patience, la grâce, le caprice créateur de l'esprit humain’.

34) Cf. ‘Entretiens etc.’, p. 8.
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Jawaharlal Nehru: de mens en de staatsman
V.-A. Werck
Jawaharlal Nehru, Eerste minister van India, was vier en zeventig jaar oud toen hij
overleed op 27 mei 1964. Het is nog te vroeg om een uiteindelijk oordeel te vellen
over deze man met uitzonderlijke begaafdheden en allures en over de betekenis van
zijn rijk gevuld leven voor India en de wereld. Hij moet worden gesitueerd in het
perspectief van de Aziatische Revolutie, die nog steeds voortduurt en die de
traditionele internationale betrekkingen tussen Oost en West fundamenteel heeft
gewijzigd. Een uiteindelijk verdict over deze complexe personaliteit met zoveel
facetten laten we liever over aan de toekomtige geschiedschrijvers. De opzet van
deze bijdrage is enigszins bescheidener; ze heeft enkel op het oog, de techniek van
de biografie toe te passen om een beter inzicht te verwerven in bepaalde politieke
gebeurtenissen, geestesstromingen en krachten, die niet alleen op heel Azië, maar
op geheel de wereld hun stempel hebben gedrukt en waarvan de analyse zo belangrijk
is om het huidige tijdsgebeuren te kunnen begrijpen. Een dergelijke benadering van
de persoonlijkheid van Nehru vertoont noodzakelijkerwijze gebreken en hiaten: zij
houdt het midden tussen de politieke biografie en de beschrijvende geschiedenis, die
zich uitstrekt over de periode van de 80-er jaren tot in 1964. We proberen de figuur
van Nehru begrijpelijker te maken als mens en als staatsman, die de spil is geweest
van de Indische Revolutie en die een vooraanstaande rol heeft gespeeld in de British
Commonwealth.
Nehru was afkomstig uit Kashmir, maar werd geboren te Allahabad op 14 november
1889, uit de kaste der Brahmins. Zijn voornaam Jawaharlal betekent ‘rood juweel’.
Zijn vader was een vooraanstaand en rijk advocaat; hij was uiterst gecultiveerd en
hield er voor zijn tijd moderne opvattingen op na. Zijn weelderig huis stond bekend
als een centrum van westerse cultuuruitstraling en van de gesofistikeerde indische
intelligentsia. Velen van zijn vrienden waren Engelsen en de sfeer waarin de jonge
Jawaharlal opgroeide, was meer Engels dan Indisch. Tot aan zijn 15e jaar werd hij
opgevoed door Engelse tutors en Brahmaanse geleerden, die hem Hindi en Sanskriet
bijbrachten. Doch zijn familie stuurde hem even later naar Harrow. Hij bleef er twee
jaar, ging dan studeren aan Trinity College, Cambridge, tot in 1910. Oorspronkelijk
bestemde men hem voor een carrière in de Civil
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Service van India, maar in 1912 liet hij zich eerst nog als advocaat inschrijven aan
de ‘Inner Temple’. Zeven jaar later keerde hij naar India terug; hij nam er de praktijk
van zijn vader over, maar hij moet het leven in Allahabad erg provinciaal en saai
hebben gevonden. Er was weinig te beleven in het Indiase politieke leven van die
tijd: de gematigden gaven er de toon aan. Er werd wel veel gedebatteerd, maar van
een echte strijd voor de onafhankelijkheid was er nog geen sprake, De Britse Regering
nam immers de belangrijkste beslissingen. Zo kon worden uitgelegd dat Nehru's
belangstelling voor de politiek tamelijk gering was, zelfs toen hij in 1913 lid werd
van de Congress Organization. In 1916 koos zijn vader een bruid voor hem uit; het
was de 17-jarige Kamala Kaul, eveneens van Kashmirse en Brahmaanse afkomst;
in 1917 werd Indira geboren, zijn enige dochter. In zijn privéleven legde hij een
natuurlijke terughoudendheid aan de dag, waarschijnlijk onder invloed van zijn
angelsaksische opvoeding. Uiterst gevoelig van aard, was hij gauw geïrriteerd, maar
hij had de kenmerken van een perfectionist. Toch was hij helemaal niet onverschillig
voor het lot en het welzijn van zijn medemensen.
Na de Eerste Wereldoorlog neemt zijn leven een definitieve wending. Hij sluit
zich aan bij de beweging van de ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’ en van dat ogenblik
af is hij zich ervan bewust dat hij zich zal wijden aan de bevrijding van zijn land.
Zijn ontmoeting met Gandhi werd een van de belangrijkste gebeurtenissen van zijn
leven.
Mohandas Gandhi was India's meest illustere zoon sedert de Buddha. Hij was de
vader van de Natie. Hij had gestudeerd in Rajkot en in Londen, waar hij zich eveneens
liet inschrijven aan de balie van de Inner Temple in het jaar dat Nehru werd geboren.
In feite hadden Gandhi en Nehru weinig met elkaar gemeen, behalve dat ze beiden
in hun jeugd als jonge Engelsen hadden geleefd en dat ze doordrongen werden van
de geest van eerbied voor de wet en van de Britse opvattingen inzake justitie. Maar
terwijl Nehru diep werd beïnvloed door zijn contact met de Engelse cultuur,
gewoonten en denkmethodes, bleef Gandhi in geheel zijn wezen een Indiër,
onaangetast door zijn buitenlands experiment. Na enkele jaren advocatenpraktijk
ging Gandhi naar Zuid-Afrika, waar hij twintig jaar verbleef. Daar experimenteerde
hij met succes met de satyagraha of geweldloze niet-coöperatie, een techniek die
een ware revolutie teweeg zou brengen in het politieke leven van India. Gandhi werd
de kampioen van de verdrukten. Overal rees er ontevredenheid in India en Wilsons
beginsel van het zelfbeschikkingsrecht voor alle volken stimuleerde de
verbeeldingskracht van de intelligentsia, vooral na de Montagu Declaration van
1917, waarbij de
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Britten India zelfbestuur beloofden. In de strijd voor de bevrijding van India zou
Nehru naast de Mahatma altijd een tweederangsrol spelen; hij betuigde een oprechte
eerbied en een loyale aanhankelijkheid ten opzichte van Gandhi's opvattingen, maar
stemde niet in met de door hem gebruikte tactiek. Het Congres eiste zelfbestuur,
fiscale autonomie voor India en een Verklaring van de Indiase Rechten, doch steeds
in het kader van de Empire. De constitutionele oude garde controleerde nog steeds
het politieke leven - pas na de tragedie van Amritsar deed het Congress een
dramatische oproep tot actie, onder leiding van Gandhi. Terwijl deze zich nog steeds
tevreden stelde met een gematigd ijveren voor een statuut van zelfbestuur (swaraj)
vocht Nehru daarentegen voor de volledige onafhankelijkheid en tijdens de lange
campagne die daaraan voorafging, toonde hij zich voorstander van een hardere koers,
zelfs van radicale middelen. Ondanks deze meningsverschillen stelde Gandhi Nehru
als zijn opvolger en als leider aan in de strijd voor de onafhankelijkheid en in 1929
steunde de Mahatma hem voor het voorzitterschap van de Congress-partij. Nehru
steunde vooral op de jonge generatie van nationalisten en werd aldus de natuurlijke
opvolger van Gandhi. In twee opzichten, merkte The Times na zijn dood op, was zijn
bijdrage tot het Indisch nationalisme uniek en onvervangbaar: elke
onafhankelijkheidsbeweging moet zó scherp ingesteld worden om haar doel te
bereiken, dat alle perspectief verloren gaat en vervolgens moet zij in staat zijn, een
buitenlandse politiek uit te werken die onmiddellijk in gebruik kan worden genomen
zodra de onafhankelijkheid wordt toegekend. Nehru heeft steeds op dit punt
geïnsiteerd en toen hij later Eerste Minister werd, bezat hij reeds in grote trekken
een adekwate buitenlandse politiek. Onafhankelijkheidsbewegingen moeten er
vooreerst op gericht zijn de belangrijkste doelstelling te bereiken en dienen alle
steriele discussies omtrent later te bereiken objectieven ter zijde te schuiven, totdat
de begeerde onafhankelijkheid bereikt is. Het is één van de grootste verdiensten van
Nehru geweest de obsessie van de vrijheid binnen redelijke perken te houden en
vooraf vast te hebben gelegd, welk soort gemeenschap een vrij India moest zijn. Na
geruime tijd slaagde hij erin, de krachtige weerstand van conservatieven te breken
en wist hij het Congress te overtuigen van zijn eigen visie betreffende een toekomstig
vrij India, dat zichzelf diende om te vormen door vrije keuze tot een democratische,
socialistische en seculiere gemeenschap.
In 1921 kwam Nehru voor het eerst in de gevangenis terecht samen met zijn vader,
die intussen een van zijn overtuigde aanhangers was geworden. Alles tesamen bracht
hij negen jaar in de gevangenis door.
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Het is echter een bekend feit dat politieke gevangenen door de Britten goed werden
behandeld. Zijn drie boeken Glimpses of World History (1934), Toward Freedom autobiography (1936) en The Discovery of India (1946) werden alle geschreven in
de gevangenis. Toen hij in 1935 uit de gevangenis ontslagen werd, begaf hij zich
naar zijn vrouw, die zich voor een medische behandeling in Zwitserland bevond.
Zijn verblijf in Europa was een zacht, vreedzaam interludium, een periode van
overwegingen en veelvoudige lectuur. Hij huurde een bescheiden appartement te
Genève en van daaruit ondernam hij reizen naar Frankrijk, Engeland, België,
Nederland, Duitsland en de Sovjet-Unie. Zijn verblijf in Brussel liet op hem een
sterke indruk na; hij nam er deel aan de anti-imperialistische conferentie in 1927 en
kwam er in contact met communisten, socialisten en radicale nationalisten uit Azië
en Afrika. Hier ontstond de opvatting van een nauwere samenwerking tussen de
Afro-Aziatische volkeren en de doeleinden van de nationale onafhankelijkheid en
van de sociale hervorming van zijn land gingen in Nehru's gedachten vastere vormen
aannemen. In 1927 bezocht hij de Sovjet-Unie; hij voelde zich niet erg beïnvloed
door de Marxistische theorie, doch emotioneel voelde hij zich aangetrokken door
een klasseloze maatschappij en stelde belang in het sovjet-russische experiment; hij
koesterde oprechte sympathie voor het Russische volk, maar was geïrriteerd door de
agressieve en vaak vulgaire dictatoriale methoden van de communisten. In 1936
stierf zijn vrouw Kamala. Hij behield van haar de indruk haar nooit te hebben
begrepen.
Gedurende de dertiger jaren kwam Nehru meer en meer in conflict met de oude
garde van het Congress. Tot tweemaal toe werd hij tot voorzitter herkozen, maar in
feite was zijn gezag slechts illusoir: Gandhi bleef de reële bron van alle autoriteit en
de Mahatma behoorde tot de rechtervleugel. Om de eenheid van de partij te bewaren
was Nehru bereid tot veel concessies aan de conservatieven, tot grote teleurstelling
van de vooruitstrevende vleugel, die naar hem opkeek als naar een echte leider.
Gedurende zijn veelvuldige reizen door India placht hij veel te lezen; hij is het blijven
doen tot aan zijn dood en beklaagde zich steeds dat hij geen tijd had om meer te
lezen. Een boek dat later grote indruk op hem maakte was Dr. Robert Oppenheimers
Science and the common Understanding. Hij besefte dat zijn wetenschappelijke
achtergrond hem scherp bewust had gemaakt van de invloed van de wetenschap op
de sociale revolutie.
De Tweede Wereldoorlog was voor Nehru een angstige tijd van gewetensconflicten
en dilemma's. Gedurende zijn reizen door Europa had Nehru het gelaat van het
fascisme en het nationaal-socialisme
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leren kennen en hij koesterde een diepe afkeer voor iedere vorm van dictatuur. Hij
voelde zich enerzijds verbonden met Gandhi's leer der geweldloosheid en tegelijkertijd
zag hij in dat het soms nodig kan zijn de wapens op te nemen tegen het ‘sterk
gewapende kwaad’. Zijn allereerste zorg bleef India's onafhankelijkheid, maar in de
keuze van de middelen stond hij voor een dilemma. Niettegenstaande Gandhi's
waarschuwing, dat India niet in een ‘imperialistische oorlog’ mocht worden
gewikkeld, ging Nehru het Congress aansporen tot een actieve deelname in de
oorlogsinspanning. Op 3 september 1939 kwam aan zijn innerlijke verscheurdheid
echter een einde, toen de Onderkoning Lord Linlithgow India tot oorlogvoerende
staat uitriep, zonder ook maar enigszins rekening te houden met India's publieke
opinie. Voor de Onderkoning en de Britse hoge ambtenaren in het Kroonjuweel van
het Empire was het vanzelfsprekend dat India automatisch Groot-Brittannië ter hulp
zou komen in tijd van nood. Voor Nehru en de meeste nationalisten lag de zaak echter
heel anders. Emotioneel en intellectueel was hij de As-mogendheden vijandig gezind,
maar aan een ‘imperialistische oorlog’ aan de zijde van Engeland wenste hij slechts
deel te nemen op voorwaarde dat in ruil daarvoor India's recht op volledige
onafhankelijkheid officieel zou worden erkend, zodra de oorlog ten einde zou zijn.
Het afdwingen van deze ondubbelzinnige belofte werd nu Nehru's eerste streven,
dat aanvankelijk leidde tot opstand en culmineerde in de actie van burgerlijke
ongehoorzaamheid in 1940-41. In oktober 1940 werd Nehru aangehouden en
veroordeeld tot vier jaar gevangenis; hij werd opnieuw vrij gelaten, samen met
honderden andere politieke gevangenen, toen de campagne werd opgeheven in 1941.
Ondertussen hadden de gebeurtenissen in het Westen elkaar snel opgevolgd. Engeland
stond weldra alleen en werd bedreigd door de Duitse invasie. Nehru verzette zich
tegen een actie tot burgerlijke ongehoorzaamheid, omdat hij het weerzinwekkend
vond, gebruik te maken van Engelands hachelijke positie en er politieke munt uit te
slaan. De ramp van Pearl Harbour en de snelle opmars der Japanners in geheel
Zuid-Oost-Azië bracht bovendien India's veiligheid in gevaar. De Onderkoning had
nog steeds de lang verwachte onafhankelijkheid niet beloofd, maar het Congress zou
geraadpleegd worden en na de oorlog zou India een Dominion kunnen worden. Nehru
bleef daartegenover het standpunt verdedigen dat slechts een vrij en onafhankelijk
India een betekenisvolle rol kon spelen in een oorlog voor de democratie. Engeland
moest eerst bewijzen dat het oprecht was in de formulering van zijn oorlogsdoeleinden
en daarin moest de onafhankelijkheid van India worden opgenomen. Vriendschap
tussen Engeland en India
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was slechts mogelijk op basis van volledige gelijkheid en met inachtneming van de
regels van de reciprociteit. De poging van Sir Stafford Cripps, die naar India gezonden
werd om de standpunten te verzoenen, faalde, hoewel zijn voorstellen in tamelijk
milde termen waren gesteld. Gandhi lanceerde zijn ‘Verlaat India’-campagne en
werd met Nehru en vele andere nationalistische leiders aangehouden en opgesloten.
Nehru verbleef tot in juni 1945 in de gevangenis: het was zijn langste en laatste
termijn in gevangenschap. Eén maand na Nehru's vrijlating kwam in Groot-Brittannië
de Labour-regering aan het bewind, die de rush naar volledige autonomie versnelde.
Tijdens de lange jaren van de strijd voor de onafhankelijkheid werd het
nationalistische kamp in India verscheurd door tweedracht en bloedige incidenten
tussen Muslims en Hindus. De Muslim Liga eiste de erkenning van een soeverein
Pakistan of ten minste een zekere autonomie voor de provincies waar de Muslims
in de meerderheid waren. Als overtuigd secularist meende Nehru zich tegen deze
politieke erkenning te moeten verzetten: hij weigerde de explosieve realiteiten te
aanvaarden welke schuilgingen in de godsdienst van Muslims en Hindus. Hij geloofde
niet in ‘communale’ verschillen, beweerde dat de geschillen tussen beide
gemeenschappen kunstmatig in het leven werden geroepen door de Britten en snel
zouden verdwijnen in een onafhankelijk India. Alle hoop voor de oprichting van een
groot verenigd India was nochtans niet opgegeven. Er bestond een British Cabinet
Mission Plan, dat in feite zeer eenvoudig was. Het voorzag een Unie Regering voor
geheel India, die alle soevereine bevoegdheden zou bezitten, behalve Defensie,
Buitenlandse Zaken en Communicatie met de Provincies. De Indische Prinselijke
Staten zouden eveneens een plaats toegewezen krijgen in de nieuwe structuur en dit
op grond van overeenkomsten die met hen dienden afgesloten te worden. In theorie
kregen dus alle partijen voldoening. Aan de Muslim-Liga werd de facto Pakistan
aangeboden en de Provincies ontvingen een ruime mate van autonomie. Deze
voorstellen werden door het Congress aanvaard en de Muslim-Liga volgde
schoorvoetend. Maar op dat ogenblik werd Nehru tot voorzitter van het Congress
verkozen, waar hij de wijze en gematigde Maulana Azad verving. Direct verklaarde
hij dat het Congress zich niet gebonden achtte door het Plan. Er kwam een
interimregering tot stand, met Nehru als Ondervoorzitter van de Uitvoerende Raad,
het equivalent van het Eerste-Minister-ambt. Doch nu verstrakte ook Jinnah, de leider
van de Liga, zijn houding; hij eiste de verdeling van India en de oprichting van een
autonoom Pakistan, Voortaan was samenwerking tussen het Congress en de Liga
onmogelijk. Langzamer-
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hand verslechterde de toestand. Overal ontstonden bloedige incidenten tussen Muslims
en Hindus; ze brachten India aan de rand van de afgrond en van de burgeroorlog.
Nog steeds probeerde Nehru de verdeling van het land te voorkomen, maar Lord
Mountbatten meende dat er geen enkele oplossing overbleef om aan de bloedige
chaos een einde te maken en beval de verdeling van het sub-continent. Toen India
op 15 augustus volledig onafhankelijk werd en alle bevoegdheden verwierf van een
soevereine natie, werd Nehru's overwinning overschaduwd door de opeenvolgende
golven van de bloedige twisten, die rond die tijd een hoogtepunt bereikten.
Nehru had nu het toppunt van zijn macht bereikt en als Eerste Minister was hij
verantwoordelijk voor het scheppen van een nieuw India. De taken die op zijn
schouders rustten, waren onoverzichtelijk en enorm gecompliceerd. Op binnenlands
gebied moest hij strijden tegen de chaos, de armoede van de massa's, de onwetendheid,
het kaste-systeem en allerlei vormen van sociale ongerechtigheid. Hij moest een
ouderwetse maatschappij omvormen tot een moderne staatsgemeenschap. Op
buitenlands terrein moest hij de identiteit van het nieuwe India affirmeren. Zolang
hij in de oppositie stond, had hij met klem de volledige onafhankelijkheid voorgestaan
en vaak de terugtrekking uit het Empire aanbevolen. Maar nu het in zijn macht lag
India uit de Commonwealth terug te trekken, weigerde hij dit te doen. Daardoor heeft
hij de Commonwealth-gedachte nieuw leven ingeblazen; zij werd nu een vrije en
multi-raciale associatie van gelijken, waarvan India tot op heden een trouwe en loyale
partner is.
Terloops hebben wij reeds aangestipt dat Nehru reeds een buitenlandse politiek had
uitgewerkt lang vóór India onafhankelijk werd; dit was alleszins een doorslaggevend
bewijs van ernstig staatsmanschap. Als Eerste Minister kreeg hij ook de portefeuille
van Buitenlandse Zaken en tot op zekere hoogte is India's buitenlandse politiek steeds
Nehru's politiek geweest. Aan de basis ervan liggen enkele beginselen welke hij
rationeel had uitgewerkt; zo b.v. het anti-kolonialisme en het systematisch verzet
tegen alle soorten van racisme. Andere beginselen kregen vorm naargelang de
wisselende internationale conjunctuur; zo b.v. het grondprincipe van de
‘niet-gebondenheid’ of non-alignment. Het was Nehru's overtuiging, dat de
economische en sociale vooruitgang van India slechts kon bereikt worden in een
vredelievende wereld en dat om die reden India buiten de twee machtsgroepen moest
worden gehouden. Als socialist stond hij sympathiek tegenover de Sovjet-Unie en
als hij nooit communist is geweest, dan kan dit wellicht alleen toe-
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geschreven worden aan zijn ingeboren scepticisme en zijn afkeer van geweld en
dictatuur. Aan de Verenigde Staten van de andere kant had hij geen al te beste
herinneringen; hij verweet de Amerikanen hun materialistische en simplistische
benadering van het leven. Het Westen heeft hem zijn sympathieën voor de Sovjet-Unie
moeilijk kunnen vergeven, vooral tijdens de Hongaarse revolutie van 1956, toen
Nehru niet eens zijn afkeer uitte voor de brutaliteit waarmede het Sovjet-leger de
opstand onderdrukte - gedurende vele jaren waren de betrekkingen tussen de
Verenigde Staten en India niet al te best. Volgens staatssecretaris John Foster Dulles
was Nehru's opvatting van het neutralisme een voorbijgestreefd beginsel, dat
bovendien immoreel en kortzichtig was. Intussen hebben de Verenigde Staten hun
houding tegenover India wel gewijzigd. Washington heeft zich al lang gerealiseerd
dat niet-gebondenheid niet zo zeer een weigeren is te kiezen tussen goed en kwaad,
maar veeleer een middel om de eigen nationale onafhankelijkheid te garanderen. In
de laatste jaren van zijn leven heeft Nehru Amerika's edelmoedige economische hulp,
bestemd voor India's ontwikkeling, naar waarde weten te schatten.
Nehru's houding tegenover communistisch China was aanvankelijk vriendschappelijk.
India's eerste ambassadeur te Peking was de bekende auteur Sardar Panikkar, die de
grondslag legde voor eerlijke en zelfs hartelijke betrekkingen tussen de twee grote
Aziatische Mogendheden. De eerste ernstige meningsverschillen traden aan het licht,
toen China Tibet bezette in 1950. Nehru's houding tegenover de Tibetaanse kwestie
was tamelijk genuanceerd. Hij was bereid de Tibetaanse onafhankelijkheid als een
recht te erkennen, maar tegelijkertijd beweerde hij dat Tibet, historisch gezien, deel
uitmaakte van China. Ondertussen echter ontwikkelde zich een conflict omtrent de
grenzen tussen India en China, tussen Ladakh en Sinkiang in het Westen en tussen
Tibet en het noord-oostelijke gebied van India. Indien een reële wil tot een vergelijk
aanwezig was geweest, dan hadden de moeilijkheden in het betwiste gebied
gemakkelijk kunnen worden opgelost, want in feite ging het om de afbakening van
een ver afgelegen en onbewoond terrein, maar Nehru beweerde - waarschijnlijk
terecht - dat China op geografische kaarten zich territoria toeëigende die traditioneel
tot India behoorden. De grenzen tussen beide landen waren nooit geheel precies
afgebakend. Terwijl Peking verklaarde dat de kwestie van de kaarten en de grenzen
later zou kunnen besproken worden, gingen de Chinezen rustig verder met het
aanleggen van een weg door het betwiste gebied van Aksai Chin in Ladakh. Toen
ver vooruitgestuurde
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Indiase verkenningspatrouilles deze weg toevallig ontdekten, wilde Nehru dit
onrustwekkende nieuws aanvankelijk geheim houden, maar in 1959 kregen ook de
leden van zijn regering er kennis van. De Indische publieke opinie keerde zich nu
tegen Peking; allerlei bewijsmateriaal hoopte zich op, zodat een militair geschil wel
onvermijdelijk werd. In extremis trachtte Nehru nog een militaire confrontatie met
de machtige buurstaat te vermijden, maar in het najaar van 1962 lanceerde China
krachtige aanvallen; Chinese troepen rukten op tot aan de rand van de vlakte van
Assan en brachten het Indiase leger gevoelige verliezen toe. Na vier weken van
ernstige gevechten trok China zijn troepen terug en ging eenzijdig over tot een
wapenbestand. Nehru's politiek tegenover China kreeg een gevoelige deuk en India
onderging de nederlaag als een vernedering. De grensgevechten hadden duidelijk
bewezen dat het Indiase leger niet paraat was en de kapitalen die oorspronkelijk
bestemd waren voor de economische en sociale ontwikkeling, moesten nu worden
aangewend voor de modernisering van het leger. Men kan de vraag stellen, waarom
Nehru in dit conflict niet de hulp inriep van Groot-Brittannië of zelfs van de Verenigde
Staten. In het kader van de Commonwealth-overeenkomst was een beroep op Londen
immers mogelijk, maar dan zou Nehru heel zijn politiek van de niet-gebondenheid,
waarop zijn buitenlands beleid rustte, voorgoed gecompromitteerd hebben. Hij
probeerde het conflict nog langs diplomatieke weg te regelen, maar de Chinezen
gingen daar niet op in. Ze hadden zich vastgeankerd in het gebied dat door India
werd opgeëist en sedertdien hebben de Indiase legers, die nu werden uitgerust met
wapens afkomstig uit het Westen, geen poging meer gedaan hen daaruit te verjagen.
De vijandige betrekkingen met China maakten de oplossing van het dispuut met
Pakistan over Kashmir zeker niet gemakkelijker. Nehru had al dikwijls getracht het
betwiste gebied in de Indiase Unie te integreren; hijzelf was afkomstig uit deze streek.
Hij wilde een Muslim Kashmir incorporeren in de Indiase lekenstaat, maar de
Pakistani hebben zich tegen deze poging steeds verzet en tot op heden is het conflict
onopgelost gebleven.
Nehru's grootste verdienste ligt ongetwijfeld in het feit dat hij de stem van India
deed weerklinken in alle internationale organisaties, vooral in de Organisatie der
Verenigde Naties. Zowel Moskou als Washington kregen eerbied voor de leider van
het nieuwe India en op sommige crisis-momenten die de internationale gemeenschap
onderging na 1945, deden de Grote Mogendheden een beroep op hem om bemiddelend
op te treden. Tijdens de oorlogen in Korea en Indochina, tijdens
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de chaos in Kongo, steeds wendden de Grote Mogendheden zich tot Nehru's India,
dat altijd weer bereid bleek legercontingenten af te staan om de vrede en de orde te
helpen herstellen.
Nehru's reputatie als vredesapostel werd echter diep geschokt door de gewelddadige
annexatie van Goa, de kleine Portugese kolonie, in het najaar van 1961. Reeds lang
bestond er in India een tendens om de Portugezen uit het continent te verdrijven. In
1961 werd er een perscampagne georganiseerd die Portugals agressieve doeleinden
aan de kaak stelde; er werden grensincidenten geënsceneerd en door geheel het land
klonk de eis om de kleine kolonie te ‘bevrijden’ van het koloniale juk. De Indiase
troepen die zich rond Goa hadden opgesteld kregen bevel het territorium te bezetten.
Achteraf bleek dat het initiatief tot de militaire actie niet van Nehru was uitgegaan,
maar dat hij bezweken was onder de druk van sommige leden van zijn regering. Dit
wil natuurlijk niet zeggen dat hij van alle verantwoordelijkheid zou zijn vrij te pleiten.
In heel de wereld werd heel ernstig de vraag gesteld, hoe zulk een gewelddadige
militaire actie verenigbaar was met de vreedzame politiek van het nieuwe India.
Het is natuurlijk nog veel te vroeg om een volledig beeld te schetsen van Nehru's
beleid als staatsman. De enorme taak die hij op zich had genomen, heeft hij niet tot
het einde kunnen voltooien, maar wat hij gerealiseerd heeft, is toch al indrukwekkend
genoeg. Hij had de vaste wil de armoede en de sociale achterlijkheid van India
doelmatig te bestrijden. Hij wist een economische en sociale revolutie te ontketenen
in een conservatieve, fatalistische, verarmde gemeenschap, die wordt bedreigd door
een explosieve bevolkingsaangroei. Hij heeft het initiatief van het Indiase volk
gestimuleerd en deed dit zonder dwang, door overreding binnen het kader van een
democratisch staatsbestel. Hij bepaalde de koers die het nieuwe India zou varen: een
land waar - naar Engels model - de parlementaire democratie nog een ernstige kans
maakt op een ogenblik dat overal elders in Azië en Afrika de democratie als
onbruikbaar werd afgeschreven. Ongetwijfeld bestaan er in het Indiase
maatschappelijk systeem nog vele onrechtvaardigheden, maar de grootste
ongelijkheden - zoals de kaste-hiërarchie - werden toch buiten de wet gesteld. Nehru
rekende vooral met een langzame omvorming van de mentaliteit van zijn volk. Hij
was te veel een echte leider en een eenzame denker om het anders te willen. In zijn
jeugd werd hij aangetrokken door de ideëen van zijn tijd: het Fabian Socialism van
Bernard Shaw, het morele relativisme van Bertrand Russell en de welvaartseconomie
van John Maynard Keynes. Steeds

Streven. Jaargang 17

1050
zou hij zich door ideeën laten leiden. Hij koesterde nooit haat, ook niet tegen de
vijand van zijn land. De verdeling van India had diepe wonden in hem geslagen en
had zijn seculiere idealen geschokt, maar op het einde van zijn leven had hij Pakistan
aanvaard. Hij hield de overtuiging hoog, dat India kon samen bestaan zelfs met staten
als China, die India bedreigden: ‘We hebben tot nog toe in een kunstmatige atmosfeer
geleefd en we voelen ons geshockeerd door China's handelwijze, maar wij dienen
onze gehele mentaliteit te veranderen’. Soms kon hij verbitterd zijn wanneer westerse
diplomaten hem verweten, dat zijn moraliserend neutralisme in het voordeel uitviel
van de communisten, maar hij wist dat zijn politiek van niet-gebondenheid steunde
op een intelligent berekend risico - a calculated risk. India kon zich niet veroorloven
belangrijke militaire budgetten te stemmen en tegelijkertijd het land te industrialiseren.
Hij geloofde in de noodzaak van een wereldregering en geloofde vast dat deze er
komen zou.
Hij was een man die zich graag tot grote massa's richtte, soms in het Urdu en dan
werden zijn toespraken vertaald in het plaatselijke dialect; meestal echter gebruikte
hij het Engels, de taal waarin hij was opgevoed. Hij noemde zich zelf een heiden,
maar was meer een agnosticus. Hij stond vijandig tegenover ieder ‘communalisme’
en begreep nooit het religieuze of groepsfanatisme uit naam waarvan Hindus en
Muslims elkaar uitmoordden. De godsdienst in India, zei hij ‘- was geworden als een
oude man van de zee; de religie heeft onze ruggen gebroken en bijna alle originaliteit
van het verstand gedood’. Hij geloofde alleen in de realiteit van het aardse; het is
mogelijk, zei hij, dat er bovennatuurlijke krachten bestaan, maar ik heb daar geen
bewijzen van. Zijn grootheid als mens en als staatsman ligt in de wijze waarop hij
de Indiërs deed geloven in hun eigen waarde. Eeuwen lang hadden ze niet meer in
zichzelf geloofd; hij gaf zijn land een nieuwe identiteit, een nieuwe persoonlijkheid
en een doel dat het nooit had bezeten.
Zijn dood werd in de hele wereld aangevoeld als een groot verlies; met hem is een
internationalist, een overtuigd socialist, een humanist heengegaan. Op het einde van
zijn leven, even voor zijn tweede hartaanval, vertoonde zijn gelaat trekken van
vermoeidheid. Hij was moe van het strijden voor de toekomst, moe van het hopen.
Op de vragen die men hem stelde, volgden nu vaak lange momenten van een
indrukwekkende stilte, lange pauzen waarin droefheid leefde. Hij scheen te berusten
in de paradoxen van zijn eigen karakter. Besefte hij dat met hem een geheel tijdperk
definitief werd afgesloten? Voortaan zullen de leiders van Azië allen Aziaten zijn.
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De ‘katholieke communisten’ in Polen*)
M. van Hulten
EEN opmerkelijk fenomeen in de katholieke wereld wordt gevormd door het
Pax-genootschap in Polen, naar eigen zeggen rooms-katholiek voorzover het de
religie betreft, socialistisch (d.w.z. communistisch) voor wat het sociale en politieke
leven betreft. Leden-medewerkers telt het genootschap circa 3.000 (0,01% van de
Poolse bevolking, de communistische partij omvat 4,6% van de bevolking). Het
genootschap publiceert één dagblad (oplage 70.000) en 6 periodieken (totaal oplage
98.500). Hoe belangrijk de plaats van Pax is bij de voorlichting van het Poolse volk
via de pers blijkt uit vergelijking van deze cijfers met de totaalgegevens voor de
overige Poolse pers: 52 dagbladen, oplage 5.525.000 en 1041 periodieken, oplage
17.031.000 (alle gegevens zijn uit 1963).
Populair is het genootschap niet, noch bij de katholieken, noch bij de communisten.
De leiders betuigen steeds weer hun trouw en gehoorzaamheid aan de kerk,
desondanks (?) zijn diverse publikaties van het genootschap door de kerk op de index
geplaatst en is medewerking aan publikaties van het genootschap aan de clerus
verboden. Toch leidt Pax een ogenschijnlijk bloeiend bestaan.
Pax noemt zelf als zijn stichtingsdatum 25 november 1945, de dag waarop het
eerste nummer verscheen van Dzis i Jutro (Vandaag en Morgen), het
genootschapsorgaan. Schuyf neemt deze datering over (p. 941), waarbij hij het
genootschap (ten onrechte vertaalt Schuyf het Poolse ‘towarzystwo’ steeds door
‘beweging’) laat ontstaan uit de behoefte van de naoorlogse Poolse katholieke
intellectuelen naar een gemeenschappelijk programma van alle partijen voor de
nationale opbouw, met als hoofdpunten het Poolse patriottisme en een gematigd
socialisme. Met Schuyf lijkt het mij interessant en voor een goed begrip van het
Pax-genootschap noodzakelijk, eerst eens wat nader in te gaan op de geschiedenis
en de doelstellingen van het Pax-genootschap. Schuyf zegt dit laatste echter wel (p.
940), maar doet het in feite niet.
Voor de oudste geschiedenis van het genootschap moeten we terug gaan naar de
jaren tussen de beide wereldoorlogen en wel naar de politieke groepering ‘Falanga’.
Het grootste deel van het kader van

*) Een reactie op J.P. Schuyf, De katholieke socialisten in Polen, in Streven, juli 1964.

Streven. Jaargang 17

1052
Pax, met inbegrip van de leider Boleslaw Piasecki, kwam integraal voort uit deze
‘Falanga’: een semi-fascistische organisatie met een anti-liberaal, anti-communistisch
en anti-semitisch programma, dat zoal niet door het Duitse nazisme dan toch zeker
door het Italiaanse fascisme beïnvloed was.
De volte-face van deze groep tot een katholieke groep met sterk linkse sympathieën
is altijd een mysterie gebleven. Vast staat slechts dat de communisten, die in 1945
ieders steun konden gebruiken, ook bereid waren voorlopig steun te aanvaarden van
deze sterk nationalistische groep toen deze tot samenwerking bereid bleek. Wellicht
werd hen pas in de loop van de volgende jaren duidelijk, hoe nuttig Piasecki met zijn
volgelingen nog zou kunnen zijn voor het zaaien van verdeeldheid onder de
katholieken in Polen.
Van de ommezwaai die Piasecki zelf maakte is wel iets meer bekend. In 1944
scheen zijn leven aan een zijden draadje te hangen, toen hij eenmaal gevangen
genomen was door de Russen. Had hij immers niet de gehele oorlog door met zijn
eigen, ondergrondse organisatie even hard de communistische verzetsgroepen als de
Duitsers bestreden? Of hij toen zijn leven gered heeft door zich beschikbaar te stellen
voor werkzaamheden ten dienste van de Russen staat niet vast, het wordt wel door
meerdere auteurs als min of meer zeker aangenomen. Tijdens de voorbereiding van
het proces waarin hem de doodstraf zou wachten, werkte hij tot in detail een
programma uit voor een sociale progressief-katholieke organisatie, dat hij overreikte
aan de sowjet-veiligheidsdienst. Deze was zo onder de indruk van zijn linkse visie,
dat ze hem onmiddellijk vrij liet en alle hinderpalen uit de weg ruimde die realisering
van zijn plannen in de weg stonden. Na nog een gesprek met de toenmalige
secretaris-generaal van de Poolse communistische partij Gomulka, stichtte hij toen
het Pax-genootschap.
Waarschijnlijk kunnen we Piasecki beschouwen als een eerste produkt van een
zeer bekwaam uitgevoerde ‘hersenspoeling’, waarbij hij van een uiterst rechtse leider
tot een uiterst linkse leider werd om gevormd. Zijn herkomst en zijn volte-face zouden
echter iedere student van Pax voorzichtig moeten maken.
Dat Schuyf over deze historie niets meedeelde in zijn artikel is óf te wijten aan
onkunde en getuigt dan van dilettantisme inzake Poolse aangelegenheden óf, wat
voorshands niet aan te nemen is, aan onwil en zou dan getuigen van bewuste
misleiding van de lezers ten aanzien van het verleden van het verschijnsel ‘Pax’.
De doelstellingen van Pax zijn nooit, zoals ook Schuyf weet te
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melden, in een programma samengevat en gepubliceerd. (Behalve dan wellicht in
een nooit gepubliceerd programma uit 1958, waarover Schuyf informatie verstrekt,
p. 944).
De doelstellingen zijn echter wel te achterhalen uit de publikaties van het
genootschap. Ongetwijfeld is het uitgangspunt van de leider Piasecki de uiteindelijke
overwinning van het communisme over de gehele wereld. De enige kans voor Polen
om als een zelfstandige staat voort te bestaan ligt in een accepteren van een (minstens)
dominerend Rusland. Aanvaarding van het communisme in al zijn politieke en sociale
consequenties is daartoe een eerste vereiste. In dit kader alleen kan gezocht worden
naar een bestaansmogelijkheid voor de katholieke kerk. Piasecki weigert de
materialistische filosofie van het marxisme te aanvaarden, maar stelt wel in de
richtlijnen van het Pax-genootschap: ‘de progressief-katholieke beweging is een
stroming binnen het socialistische kamp’.
Pax wil het katholicisme gebruiken voor de opbouw van het communisme en wil
dat bisschoppen, priesters en leken het grootste deel van hun tijd en energie zullen
wijden aan de verwerkelijking van de sociale en economische doeleinden van het
communisme, in plaats van als katholieken de godsdienst zelf te zien als hoogste
waarde. Hiertegen had de kerk bezwaar en hierom ook volgde de veroordeling door
het H. Officie te Rome. De eerste officiële veroordeling in 1955 wordt gevolgd (30
april 1957) door een verbod van kardinaal Wyszynski aan de Pax-uitgeverij en haar
dag- en weekbladen om geautoriseerde uitgaven van zijn toespraken te publiceren.
Op 11 juli 1957 wordt aan alle priesters en kloosterlingen verboden om mee te werken
aan Pax-publikaties en om manuscripten aan de Pax-uitgeverij ter publikatie aan te
bieden. (De staatscensuur op de pers verhinderde publikatie van deze laatste maatregel
in het katholieke weekblad Tygodnik Powszechny door de kardinaal, waarop het blad
besloot uit protest een nummer over te slaan en een week niet te verschijnen).
Het is begrijpelijk dat Schuyf op p. 943 naar aanleiding van het wel vermelde
verbod van Rome uit 1955 niet vermeldt wat de reactie van Piasecki en Pax was op
dit verbod. Vast staat dat deze reactie niet past in het beeld dat Schuyf ons van Pax
wil geven.
Toen namelijk op 28 juni 1955 Piasecki's boek Zagadnienia Istotne (De Essentiële
Problemen) en het genootschapsorgaan Vandaag en Morgen op de kerkelijke index
werden geplaatst, nam Piasecki wel zijn boek direct uit de circulatie, maar staakte
pas bijna een jaar later de uitgave van het blad. Hij bleef echter zijn politieke en
sociale ideeën trouw, verspreidde nu zijn gedachten daarover alleen op een andere
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wijze. Het huidige orgaan van het genootschap, Kierunki, (‘weekblad voor godsdienst,
sociale problemen, literatuur en kunst’, oplage 50.000?) begon te verschijnen in mei
1956, aansluitend aan de met een jaar vertraagde opheffing van Vandaag en Morgen,
een bekwame, maar onfrisse omzeiling van het kerkelijk verbod.
Het is wel vreemd dat Schuyf niet tracht, ondanks het ontbreken van een
Pax-programma, de doelstellingen van het genootschap te achterhalen. Op p. 941
verontschuldigt hij dit ontbreken van een programma in 1946 en 1947 met het
argument: ‘De Pax-beweging trachtte zich aan te passen aan de steeds weer wisselende
omstandigheden’. Dit argument gaat echter nu niet meer op, als ik tenminste de eerste
zin van Schuyfs artikel serieus moet nemen: ‘Negentien jaar na de tweede
wereldoorlog hebben de politieke en religieuze verhoudingen in Polen zich
gestabiliseerd’. Waarom is er dan nog steeds geen programma? (Ik ga er nu maar
verder stilzwijgend aan voorbij dat Schuyf plotseling en onverklaard op p. 945/6
spreekt over Pax' ‘vage programma’ en ‘dat het programma vaag is’).
Schuyf wijt het ontbreken van een programma aan gebrek aan moed van het
genootschap (zie zijn laatste alinea). Ik ben van mening dat de oorzaak heel ergens
anders gezocht dient te worden. Door geen programma te publiceren kan Pax nog
steeds de schijn ophouden erin te slagen religieus rooms-katholicisme te kunnen
verbinden met politiek-sociaal communisme. Zolang Pax maar niet exact op papier
hoeft te zetten wat het precies denkt en wil, kan het in verhulde vormen blijven praten
en door het nodige geschipper tussen Partij en Kerk voor zichzelf een schipbreuk
voorkomen.
Piasecki moet dit ook zeer goed beseffen. De keren dat hij principieel een standpunt
moest bepalen liep hij steeds vast. Zo geraakte hij in een zeer benarde situatie tijdens
de oktoberdagen van 1956, toen zijn positie ernstig in gevaar was gekomen door zijn
voortijdig partijkiezen ten gunste van de ‘Stalinistische’ fractie in de Partij, enkele
dagen voordat de ‘liberale’ fractie de onderlinge strijd binnen de Partij won en
Gomulka tot eerste secretaris van het Centrale Comité van de Partij deed verkiezen.
Het partijkader had al een afkeer van Piasecki, zijn (minstens vermoede) binding
met de geheime politie versterkte deze afkeer nog. Bovendien maakte de vrijlating
van kardinaal Wyszynski en de betere verhouding met de kerk het Pax-genootschap
min of meer overbodig. Gomulka hield echter Piasecki, die hem zijn trouw kwam
betuigen en hem zijn steun aanbood, de hand boven het hoofd. Gomulka's politiek
was er duidelijk op gericht eenieder te beschermen die zich bereid verklaarde met
hem samen te werken.

Streven. Jaargang 17

1055
Voor de tweede maal in vrij korte tijd merkte Piasecki in 1961 dat duidelijk bepalen
van een standpunt, afwijkend van het Partij-standpunt, alleen maar gevaarlijk en
nadelig is. Een tijdlang heeft Piasecki na 1956 gedacht zijn beweging uit te kunnen
laten groeien tot de politieke representant van de katholieke massa, welke op voet
van gelijkheid zou kunnen samenwerken met de communistische partij. Piasecki
bleek ‘roomser dan de Paus’ in zijn communistische opvattingen. Toen Gomulka in
1956 de boeren een grote mate van vrijheid schonk om zelf te bepalen of zij al dan
niet gecollectiviseerde landbouwbedrijven wensten, ging Piasecki de collectivisatie
van de landbouw propageren. Toen de regering er openlijk aan twijfelde of de
investeringen niet te hoog werden opgedreven, betoogde Piasecki dat ze te laag
waren. Ook ten aanzien van het Chinese ‘commune’-experiment en de vraag ‘bestaan
er goede Duitsers’ nam hij meer extreme standpunten in dan de Partij.
Uit zijn politieke machtsdromen werd hij echter door Gomulka abrupt gewekt. Op
25 januari 1961 ontving deze Piasecki met zijn medewerkers Jerzy Hagmajer en
Ryszard Reiff. Hun werd kort en goed duidelijk gemaakt dat de Partij geen behoefte
had aan gelijkwaardige bondgenoten en dat het Pax-genootschap zijn politieke
activiteiten diende te staken. Voor de naderende parlementsverkiezingen zouden drie
kandidaten (inplaats van de gedroomde dertig) als ‘partijlozen’ worden toegelaten
op verkiesbare plaatsen. Voorts zouden de belastingfaciliteiten die Pax tot dan toe
genoot, worden ingetrokken, waarmee grotendeels een einde kwam aan de
geprivilegieerde positie van de Pax-bedrijven (o.a, een uitgeverij en produktie van
devotionalia), waarvan de inkomsten ongekort bijdroegen tot de propagandafondsen
van het genootschap.
Het beeld van het Pax-genootschap, zoals Schuyf dat voor ons schildert, behoeft ook
op andere punten nog correctie.
Van de Pax-uitgeverij (p. 942), die inderdaad een opmerkelijke reeks katholieke
boeken kon uitgeven, waarvan - wellicht als grapje? - Sous le soleil de Satan van
Bernanos het eerste was, gevolgd door het Nieuwe Testament, vermeldt Schuyf niet
dat deze zijn activiteiten begon in 1949, het jaar waarin de werkelijke kerkvervolging
inzette; een uiterst merkwaardige samenloop van omstandigheden!
Het waarlijk rooms-katholieke karakter van Pax zou o.a. moeten blijken uit de
weigering van Pax samen te werken met de nationaal-katholieke kerk, die Schuyf
‘inmiddels met regeringssteun’ (p. 944) laat oprichten. (Terzijde zij opgemerkt dat
deze kerk is opgericht rond
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1900 in de Verenigde Staten van Noord-Amerika, dat zij daar 200.000 gelovigen
heeft en reeds voor de oorlog erin slaagde door missionering in Polen 50 à 100.000
gelovigen te winnen). Schuyf beseft blijkbaar niet, dat het voor Pax wezenlijk van
belang is, niet met zulk een nationale kerk samen te werken en dat de bewijskracht
daardoor wel erg zwak wordt. Het genootschap zou door samenwerking te aanvaarden
met de nationale kerk zijn eigen ondergang bezegelen door zich buiten spel te zetten
in de strijd tussen Kerk en Partij. In een splinter-kerk is de Partij niet geïnteresseerd,
wel in een bastion binnen de kerk van Wyszynski.
Dat Pax geen communistische mantelorganisatie is, bewijst Schuyf met de
stellingen: ‘Kardinaal Wyszynski zou anders beslist mans genoeg zijn om het
lidmaatschap van Pax te verbieden. Dat heeft hij niet gedaan, en hij staat een
samenwerking tussen Pax en de universiteit van Lublin (die uiteindelijk onder zijn
supervisie staat) toe. Wie bovendien van nabij heeft meegemaakt met welke
censuurmoeilijkheden ook de Pax-beweging soms te kampen heeft, kan nog
nauwelijks aan de beschuldiging van crypto-communisme denken’ (p. 947).
Schuyf weet blijkbaar niet dat onder het nog steeds vigerende regeringsbesluit van
5 augustus 1949 het aan de kerk verboden is, tuchtmaatregelen te nemen tegen haar
gelovigen op grond van hun politieke, maatschappelijke en/of wetenschappelijke
inzichten en activiteiten. Dat kardinaal Wyszynski niet optreedt tegen het
Pax-lidmaatschap is dus geen vrij genomen besluit en levert dus geen bewijskracht.
Hetzelfde geldt ten aanzien van de samenwerking met de katholieke universiteit in
Lublin. Censuurmoeilijkheden tenslotte ondervinden ook alle andere bladen in Polen,
inclusief de Partij-organen. Die censuur ging voor andere bladen reeds verscheidene
malen zo ver dat het gehele blad werd opgeheven; dat is Pax nog niet overkomen.
Ook de censuur-moeilijkheden zijn dus geen argument om te bewijzen dat Pax geen
communistische mantelorganisatie zou zijn.
Of het dat wel is kan ik niet zeggen. Misschien wel, misschien niet, dat hangt ervan
af hoever men de inhoud van het begrip communistische mantelorganisatie wil
uitstrekken. Als Pax al een communistische mantelorganisatie zou zijn, wat ik niet
kan bewijzen, dan omvat Pax toch ook vele leden, die als zij dit zouden vernemen
of ontdekken, schielijk het genootschap zouden verlaten. Het zijn de
politiek-naïevelingen, overigens achtenswaardige burgers van de maatschappij en
kerkgenoten, die niet in staat zijn te doorzien waar de communistische leer en de
kerkelijke leer met elkaar botsen en niet tot verzoening gebracht kunnen worden. De
leiding van Pax omvat in elk geval een
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aantal opportunisten, die de bakens verzetten als het getij verloopt, waaronder de
meest bekwame ongetwijfeld is Boleslaw Piasecki, de leider. Men herleze daartoe
slechts het in het voorgaande omtrent hem verhaalde uit 1945, 1956 en 1961. In
zekere zin heeft Piasecki voortdurend weer zijn redding te danken aan het feit dat
de katholieke kerk in Polen zo sterk blijkt te zijn en zoveel invloed in het land blijft
behouden. Zolang deze situatie voortduurt, zal de communistische partij er zich wel
voor hoeden de mogelijkheden tot het zaaien van verdeeldheid onder de katholieken,
die het bestaan van het Pax-genootschap haar biedt, te vernietigen.
Omtrent het feit dat kardinaal Wyszynski het lidmaatschap van Pax niet heeft
verboden, valt wellicht ook nog een positieve opmerking te maken. In de opvattingen
van Schuyf is Pax de belichaming van het politiek-sociale en religieuze moderne
denken. Letterlijk zegt hij dat ‘de moderne theologische opvattingen hier gepaard
gaan met moderne politiek-sociale opvattingen’ (p. 947).
Kardinaal Wyszynski daarentegen zou de belichaming zijn van de behoudendheid.
Wyszynski immers verloor zijn geduld en verbood toen verdere medewerking van
de clerus aan Pax-publikaties, nadat Pax-intellectuelen ‘stoutmoedige publikaties’
op sociaal en ook op theologisch gebied hadden verricht. Niet alle bisschoppen waren
het daar mee eens, nog minder de professoren van de katholieke universiteit van
Lublin (alles volgens Schuyf, p. 944).
Zou het wellicht zo kunnen zijn dat Wyszynski daarom geen maatregelen tegen
het Pax-lidmaatschap neemt (want ook buiten de wet van 1949 om is er nog heel wat
mogelijk), omdat met name op dit terrein de door Schuyf beschreven tegenstelling
in feite veel zwakker is of wellicht niet bestaat? Zou het dan kunnen zijn, dat Schuyfs
weergave van de feiten de door Pax-bril geziene feiten zijn en niet een objectieve
weergave van wat er werkelijk in de moderne theologie thans ook in Polen aan de
gang is? Dit lijkt mij erg waarschijnlijk, vooral ook gezien de uiterst goede relaties
tussen de kardinaal en de katholieke universiteit van Lublin (in tegenstelling tot de
goede relatie tussen Pax en deze universiteit, die Schuyf suggereert en ik ontken).
Hetzelfde blijkt naar mijn mening uit de ideeën die Schuyf vertolkt omtrent de
politieke gedachten van de kardinaal. Zijn stelling: ‘Kardinaal Wyszynski beschouwt
de communisten als usurpatoren’ (p. 945) moet door de auteur eerst bewezen worden.
(Welke argumenten heeft Schuyf daarvoor?). De houding van de kardinaal is er juist
op gebaseerd de huidige regering als een historische gegevenheid te aanvaarden en
in deze constellatie een plaats te vinden voor de kerk.
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Ook hier dus een beeld van de feiten zoals die door Pax worden gezien en
geïnterpreteerd, welke gezichtspunten en interpretaties Schuyf m.i. maar al te
kritiekloos overneemt.
Concluderend meen ik te moeten stellen, dat Schuyf uit onkunde of verkeerd
voorgelicht in zijn artikel over Pax ons een beeld heeft geschilderd dat niet
overeenstemt met de feiten. Essentiële elementen zijn weggelaten, andere vervormd.
Diverse mededelingen zijn opgenomen die niet waar zijn. (Een deel van de
onjuistheden laat ik onbesproken, het reeds vermelde lijkt mij voldoende bewijsgrond
voor mijn uitspraken te leveren).
Pax kreeg daardoor een te schoon portret, dat het ware karakter van het genootschap
verborg. Ik vind het jammer dat Schuyf wat hij in Polen vernam, niet beter heeft
getoetst aan elders reeds lang bekende feiten. Hij zou dan zelf op vele punten de
onjuistheden in zijn relaas achterhaald hebben en meer voorzichtigheid hebben
betracht in zijn publikatie. Onkunde is te vergeven, het kan omslaan in toekomstige
kundigheid. Onwil een juist beeld te schilderen van Pax zou ernstiger zijn, maar tot
het tegendeel bewezen is nemen we aan dat daarvan geen sprake is.
De oorzaak van zijn onkunde ligt mogelijk in zijn nauwe binding aan het
Pax-genootschap; daardoor is Schuyf waarschijnlijk, en terecht, in geheel Polen als
Pax-vertegenwoordiger gezien. Door de nauwe binding tussen Pax en de Partij is te
verwachten dat de niet-Pax-aanhangers daarop op geëigende wijze reageerden,
waardoor het verzamelen van correcte informaties wel zeer bemoeilijkt werd.
Het is te betreuren dat anderen - en ik denk dan op de eerste plaats, maar niet
uitsluitend, aan aanhangers van andere richtingen in het Poolse katholicisme - vrijwel
geen kans krijgen anders gerichte informatie omtrent Polen in het buitenland te
verspreiden*). De Poolse visa-politiek is daartoe al te selectief1).

*) Na het lezen van deze reactie (nadat dit stuk gezet was, kregen we nog een protesterende
reactie van een andere Polen-kenner) zal het de lezer duidelijk zijn, hoe moeilijk het voor
een buitenstaander is, zich over de werkelijke situatie een oordeel te vormen. Dat was de
reden, waarom wij meenden, ook de stem van de wel zeer anders denkende Dr. van Hulten
te moeten laten horen. In overleg met beide auteurs zetten we voorlopig de discussie niet
voort. Redactie.
1) Voor een uitvoeriger uiteenzetting in het Nederlands omtrent het Poolse katholicisme zij
verwezen naar mijn artikelen in Oost-West, Tijdschrift ter voorlichting over de Oost-West
verhouding, 1963, mei/juni: De positie van het katholicisme in Polen, november/december:
De katholieke groeperingen ‘Znak’ en ‘Pax’ in Polen.
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Voorrang
Kernprobleem in de verkeersanalyse
Ed Krekelberg S.J.
MET groeiende verontrusting constateren autoriteiten en publieke opinie hoe de
verkeerssituatie zich ontwikkelt naar een enorme chaos. De dreigende verkeersvloed
vraagt om geweldige projecten, die de capaciteit van het wegennet moeten vergroten.
Een haag van borden en een verwarringwekkend complex van bepalingen,
aanwijzingen en uitzonderingen moeten het uit de band springende verkeer veiligheid
en doorstroming verzekeren. Daarbij voegt zich het schijnbaar onoplosbare probleem,
aan welke projecten men bij ontoereikende financiële middelen prioriteit moet
verlenen.
Ziet men echter wel voldoende hoe het verkeer op wetenschappelijke wijze
gerationaliseerd kan worden? Dit is de taak van de verkeerswetenschap. Enerzijds
moeten herkomst en bestemming van het verkeer, in de betekenis van vervoer, worden
onderzocht, teneinde het verkeersnet op de juiste wijze uit te breiden. Anderzijds
moet de capaciteit van het reeds bestaande wegennet door een wetenschappelijk
verantwoord verkeersreglement, voortvloeiend uit de aard van het verkeer zelf,
maximaal worden benut. Dit laatste wordt onderzocht door, wat wij noemen, de
verkeersanalyse, d.i. de wetenschap die de bewegingen der verkeersdeelnemers ten
opzichte van elkaar op algemene wijze ordent. Harmonie tussen een zo groot
mogelijke veiligheid en een zo groot mogelijke doorstroming is doel van deze
ordening. Het bewegen der verkeersdeelnemers t.o.v. elkaar culmineert op en nabij
gelijkvloerse kruisingen. Hier ligt dan ook het eerste werkterrein voor de
verkeersanalyse.
1. De kruising. Het kruisingsvlak is een oppervlak dat tot twee wegen behoort en
daarom voor elk van beide hoogstens halve capaciteit bezit. Een op de kruising
stoppende auto verspert met zijn breedte de weg van zijn rij-richting en met zijn
lengte de kruisende weg. Stoppen op kruisingen is dus slechts in noodgevallen te
rechtvaardigen, omdat het zonder winst aan veiligheid de afvoer en daarmee de
doorstroming blokkeert. Hierin zien wij het grondbeginsel voor verkeer op kruispunten
en verkeerspleinen: afvoer gaat voor toevoer.
Het doseren van de toevoer op het kruispunt volgens de mogelijkheden van de
afvoer vereist een regeling, die de volgorde bepaalt voor het gebruiken van het
kruisingsvlak door verkeersdeelnemers van beide wegen. Deze moet zo
ongecompliceerd zijn, dat elke verkeersdeelnemer in elke situatie haar terstond,
gemakkelijk, ja automatisch kan toepassen. De doeltreffendheid van een dergelijke
regeling kan men primair afmeten aan de eruit voortkomende veiligheid, en secundair
aan het benutten van de maximale doorvoercapaciteit van het kruisingsvlak, inclusief
de toeleidende en afvoerende wegen.
2. Voorrang. Voorrang geven kan men omschrijven als: de plicht vervullen
‘voorrangsgerechtigde’ niet te dwingen tot snelheidsvermindering.
Voorrang is een plicht-recht-correlatie, die de veilige doorstroming van het verkeer
ten doel heeft. Voorrangsplichtige heeft de plicht voorrangsgerechtigde
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bij het passeren van het kruispunt volledige veiligheid te garanderen. Daartoe moet
hij niet alleen het ontmoetingspunt vrij laten op het ogenblik dat voorrangsgerechtigde
het nodig heeft, maar ook gedurende de tijd dat voorrangsgerechtigde een zekere
afstand vóór dat ontmoetingspunt in gebruik neemt. Deze afstand noemen wij de
veiligheidsmarge. Wezenlijke voorwaarde voor de uitoefening van het voorrangsrecht
is de zekerheid, waarmee voorrangsplichtige te kennen geeft deze veiligheidsmarge
te zullen respecteren. Doet voorrangsplichtige dit niet, dan maakt hij zich schuldig
aan intimidatie en dwingt voorrangsgerechtigde tot snelheidsvermindering c.q. tot
stoppen.
De lengte van de veiligheidsmarge is uiteraard afhankelijk van de snelheid van
voorrangsgerechtigde. Hoe langzamer voorrangsgerechtigde rijdt, des te kleinere
veiligheidsmarge heeft hij nodig. Als de snelheid van voorrangsgerechtigde nul is,
is de voorrangsplicht buiten werking. Hieruit volgt, dat snelverkeer uit zijn eigen
aard gemakkelijker - zonder de veiligheidsmarge te schenden - het kruispunt kan
passeren, indien voorrangsgerechtigde tot het langzame verkeer behoort. Dit voordeel
is dus onafhankelijk van een eventueel optredende verkeersregel, die snelverkeer
voorrang verleent (SV).
Nog één facet van bovenstaande omschrijving verdient nadere toelichting. Als
voorrangsplichtige het kruispunt nadert, moet hij beoordelen of hij eerder dan een
eventueel aanwezige voorrangsgerechtigde het kruispunt kan passeren, dan wel moet
stoppen. Criterium bij deze beslissing is de lengte van de veiligheidsmarge.
Voorrangsgerechtigde heeft van zijn kant het recht door het handhaven van zijn
snelheid voorrangsplichtige tot stoppen te dwingen. Anders zou de gehele voorrang
vervallen. Hij mag daarbij echter zijn snelheid niet zó onverhoeds opvoeren, dat hij
de voorrangsplichtige bij het taxeren van de te geven veiligheidsmarge in de war
brengt.
3. Noodsituatie. Een noodsituatie ontstaat, wanneer een voorrangsplichtige om welke
reden dan ook zijn plicht niet doet en de vrijheid tot veilig doorrijden aan
voorrangsgerechtigde ontneemt. Omwille van de veiligheid is in deze situatie de
recht-plicht-verhouding omgeslagen in een plicht-recht-verhouding. De
voorrangsgerechtigde heeft immers ‘de noodplicht’ om, voor zover het hem mogelijk
is, de veiligheid van de overtredende voorrangsplichtige te respecteren. Omgekeerd
heeft de voorrangsplichtige ‘het noodrecht’, dat voorrangsgerechtigde hem doorlaat.
Uiteraard laat het noodrecht van voorrangsplichtige diens aansprakelijkheid volledig
intact.
De voorrangsgerechtigde kan echter slechts dan aan zijn noodplicht voldoen,
wanneer hem voldoende ruimte is gelaten om tot stoppen te komen. Wij noemen
deze ruimte het ‘noodremstuk’. Is 'n remweg de afstand die nodig is om tot stilstand
te komen, dan definiëren wij een remstuk als de afstand waarbinnen men tot stilstand
móet komen. Bij een remweg is de afstand afhankelijk van de snelheid; bij een
remstuk moet de snelheid afhankelijk zijn van de afstand. Alleen bij een noodsituatie
spreken wij van noodremstuk. Uiteraard valt het noodremstuk samen met de
veiligheidsmarge, waarop voorrangsgerechtigde in de normale situatie recht heeft.
Uit het wezen van de voorrang volgt dus, dat er een ruimte moet zijn die in de normale
situatie de voorrangsgerechtigde beveiligt in zijn voorrang (veiligheidsmarge), maar
die tegelijkertijd diens eventuele noodplicht uitvoerbaar maakt (noodremstuk). Het
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voorrangsplichtige, omdat deze in de noodsituatie bij definitie tekort schiet. Een
voorrangsregeling is eerst dan overeen te brengen met het wezen van de voorrang,
wanneer zij veiligheidsmarge en noodremstuk in elke kruisingssituatie automatisch
garandeert. Zoals het menselijk lichaam in noodsituaties altijd op dergelijke uitwijken reservemogelijkheden kan terugvallen.
Een juridisch aspect van de voorrang kan niet onbesproken blijven, daar het op
zijn beurt weer invloed uitoefent op het verkeer. Bij een voorrangsongeval is voor
de rechter de voorrangsplichtige schuldig. Hij is aansprakelijk voor alle gevolgen
van de voorrangsweigering. Wanneer echter de voorrangsregeling aan bovengenoemde
eisen voldoet, zal ook voorrangsgerechtigde bij een ongeluk zelden vrijuit gaan. Hij
moet tot stoppen in staat zijn, als hij ziet dat de ander om welke reden dan ook geen
voorrang lijkt te gaan geven. En naarmate hij zelf meer beveiligd is (bijv. in een
vrachtauto), valt er des te meer nadruk op zijn noodplicht t.o.v. een meer kwetsbare
tegenspeler. De mogelijkheid, dat beide partijen veroordeeld worden, moet bijdragen
tot een uit de voorrangsregeling zélf voortvloeiende beleefdheid in het verkeer. De
zucht tot onverantwoorde snelheid bij kruispunten wordt hierdoor aan banden gelegd.
4. Het dilemma in de voorrangsregeling. Op het eerste gezicht heeft men in de
verkeersregeling twee maal een vrije keuze, n.l:
a. Rechts Rijden (RR) óf Links Rijden (LR);
b. Voorrang geven aan verkeer van Rechts (RV) óf aan verkeer van Links (LV).
Het is echter de vraag, of een keuze in het ene dilemma de keuze in het andere
niet reeds vastgelegd heeft.
Misschien heeft men bij de redenering ‘Rechts rijden, dus rechts voorrang’, een
zekere logica gezien in de herhaling van het woord ‘rechts’. Maar ‘Rechts geeft
voorrang’ herhaalt het woord evenzeer en betekent LV. De woordherhaling duidt
dus noch op LV, noch op RV.
Het enige criterium, waarnaar de beantwoording van de gestelde vraag zich moet
richten, is, welke voorrangsregeling aan dit RR veiligheid en doorstroming garandeert.
5. De blokkade. Een eerste benadering van het probleem, of bij RR gekozen moet
worden voor RV of LV, vinden wij in de blokkade (in fig. 1), waarvan de frequentie
onrustbarend toeneemt.
Bij RV is in deze situatie geen der verkeersdeelnemers tegen de voorrangsregel in
overtreding1).
Bij LV. Als deze situatie zich al door onhandig maneuvreren zou kunnen voordoen,
is elke bestuurder in overtreding. Men kan in zo'n geval beter rechtsafslaan dan een
bekeuring incasseren.
Criterium voor de juistheid van een voorrangsregeling is de vraag, of de regeling
zelf een schuldige aanwijst, wanneer veiligheid en doorstroming niet worden
gerealiseerd. RV is hier uit zichzelf machteloos. De oorzaak van de blokkade is dan
ook hierin gelegen, dat niet werd voldaan aan de eis: niet stoppen op het kruisingsvlak
1) Het spreekt voor zich, dat wij hier de voorrang als zodanig beschouwen en niet uitgaan van
bestaande verkeerswetten. Zo blijft de regel: ‘doorlaat vrijhouden bij het geven van voorrang’
hier buiten beschouwing (zie nr. 6a).
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tenzij in noodsituaties. RV werkt dit stoppen in de hand en gaat daardoor in tegen
het grondbeginsel: afvoer gaat voor toevoer.
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6. De aansprakelijkheidszone. De aansprakelijkheidszone is dat deel van het
kruisingsvlak, waar de weggebruiker aansprakelijk is bij een botsing. De eenvoudigste
situatie, waarin het voorrangsprobleem optreedt, is de kruising van twee juridisch
gelijkwaardige wegen (fig. 2). A wil naar Noord.
Bij RV is vak 2 zijn aansprakelijkheidszone, vak 1 zijn vrije zone.
Bij LV is vak 1 zijn aansprakelijkheidszone, vak 2 zijn vrije zone.
Welke kenmerken heeft de aansprakelijkheidszone en welke de vrije zone?
In de aansprakelijkheidszone heeft men de plicht de veiligheid van de
voorrangsgerechtigde te garanderen. Men moet dus kunnen beoordelen of men moet
stoppen of niet. Daarom is het nodig, de ander zo vroeg mogelijk te kunnen zien.
Wanneer men moet stoppen (zoals in fig. 2), dient dit te gebeuren vóór het
binnenrijden van de aansprakelijkheidszone.
In de vrije zone heeft men het recht op veiligheid en voorrang. Men moet dus
gezien zijn en in deze zone kunnen doorrijden.
Zo ontstaan de volgende correlaties:
1. aansprakelijkheidszone

- vrije zone

2. plicht

- recht

3. zelf zien

- gezien zijn

4. stoppen

- doorrijden

Door toepassing van deze criteria kan nu uitgemaakt worden, waar de
aansprakelijkheidszone behoort te liggen, in vak 1 of in vak 2, en of dus LV dan
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wel RV de voorkeur geniet. We stellen daarom aan de hand van fig. 2 de volgende
vragen:
a. Waar moet de aansprakelijkheidszone van A gelegen zijn? Indien in vak 2 (dus
bij RV), zal A vóór het binnenrijden van zijn aansprakelijkheidszone stoppen in vak
1. Dan blokkeert hij de kruising (zoals in fig. 1). Een aanvullende bepaling, die A
gebiedt te stoppen vóór vak 1 wanneer een naderende D het blokkade-gevaar actueel
maakt, onthult de onmacht van RV de vrije zone ook vrij te houden, tenzij door een
beroep op LV.
Bij LV is vak 1 de aansprakelijkheidszone. A stopt niet óp, maar vóór de kruising.
Zijn vrije zone is werkelijk vrij en de aftocht is gegarandeerd. Ook psychologisch
en visueel ligt zijn aansprakelijkheidszone beter in vak 1: men vermijdt de
moeilijkheden n.l. in de volgorde waarin ze optreden; eerst het verkeer van links en
dan dat van rechts.
De aansprakelijkheidszone van A behoort dus in vak 1 te liggen, d.w.z. vanuit dit
gezichtspunt is LV doelmatiger dan RV.
b. Wie kan beter aan A voorrang geven, B of D? Degene die het best en het eerst
A kan zien (fig. 3a en 4a). De zone waarin een botsing tussen A en B mogelijk is,
begint op de as van de weg O-W. Voor een botsing tussen A en D begint de
overeenkomstige zone op de stoplijn van A vóór vak 1. In fig. 3a (en 4a) zijn de
kijkrichtingen van B en D geprojecteerd op de N-Z-as. Bij RV moet D zicht hebben
op A, vóór deze vak 1 (zijn vrije zone) binnenrijdt. De gezichtshoek van D bij RV
is gering in vergelijking met de gezichtshoek van B bij LV. De hoek PBM, die gunstig
aansluit bij de normale kijkrichting van B, is n.l. een extra vergroting van B's
gezichtsveld: B kan gemakkelijker dan D aan A voorrang verlenen.
Ook hier blijkt LV efficiënter dan RV.
c. Waar ligt het doeltreffendst de vrije zone voor A, in vak 1 of 2? Waar hij het
best gezien kan worden. Bij RV heeft D een kleinere gezichtshoek dan B (zie boven).
Vak 1 is daarom minder geschikt als vrije zone. Indien Z-N een smalle straat is, durft
in feite de grote meerderheid van weggebruikers-A van zijn voorrangsrecht geen
gebruik te maken, zoals o.a. bleek bij een uitgebreid verkeersonderzoek te Wiesbaden,
waarbij 51.000 auto's betrokken waren2). Op enkele uitzonderingen na demonstreerden
alle geöbserveerde automobilisten door hun handelwijze, dat zij hun voorrangsrecht
onvoldoende gegrond achtten.
Vervolgens, wanneer A overeenkomstig het grondbeginsel niet stopt in vak 1 maar
ervóór, dan is bij RV zijn vrije zone door de nadering van B niet meer vrij. Zijn vrije
zone mag dus niet liggen in vak 1. Omgekeerd, als A zelf de voorrangsplichtige is,
blijkt zijn gezichtshoek a groter dan β (fig. 3b en 4b), zodat vak 1 het best als zijn
aansprakelijkheidszone kan fungeren.
Uit de beantwoording der drie vragen concluderen wij, dat de
aansprakelijkheidszone van A in vak 1 en zijn vrije zone in vak 2 moet liggen. Alleen
LV voldoet dus aan de gestelde criteria.

2) Ohne Vorfahrtstrassen geht es nicht, in Polizei-Technik-Verkehr, Juli 1960 (geciteerd in:
Verkeerstechniek, okt. 1961, p. 364).
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7. Noodremstuk. Hoewel de Zwitserse verkeersdeskundige Dr. K. Schäfer3) eveneens
wijst op de betekenis van de grotere gezichtshoek bij LV, tekent hij hierbij toch ten
voordele van RV aan, dat de remafstand voor A (fig. 3b en 4b)

3) Automobil-Revue, 17 Mai 1950 en vooral 14 Juni 1950.
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tot het ontmoetingspunt met B groter is dan tot het ontmoetingspunt met D. Deze
opmerking geeft aanleiding de aard van het noodremstuk nader te preciseren.
De langere remweg, welke Schäfer constateert, valt in onze terminologie
grotendeels samen met vak 1. Hij gaat er kennelijk van uit, dat men in vak 1 normaal
kan stoppen. Dit gaat in tegen het grondbeginsel: afvoer gaat voor toevoer. Wanneer
dus iemand op het kruispunt stopt, kan dit slechts wijzen op een noodsituatie. Dit
betekent, dat de door Schäfer gesignaleerde grotere remafstand bij RV in feite alleen
in noodsituaties mag functioneren, dus noodremstuk is.
De zekerheid dat het noodremstuk ook voldoende mogelijkheid biedt om eventueel
tot stoppen te komen, hangt af van de snelheid waarmee men het kruispunt nadert4).
Welnu, A moet als voorrangsplichtige t.o.v. D de O-W-straat met een zodanige
snelheid naderen, dat hij elk ogenblik vóór het binnenrijden van zijn
aansprakelijkheidszone voor een eventuele D kan stoppen. A betreedt dus zijn
aansprakelijkheidszone, die t.o.v. B veiligheidsmarge-noodremstuk is, met een
snelheid die het hem eveneens mogelijk maakt vóór de as van de dwarsweg te stoppen,
indien B onverhoopt voorrang zou weigeren.
Waar LV de normale beveiliging is tegen het gevaar van een botsing, blijkt hier
dat RV uit zijn eigen aard de meest geschikte reserve-beveiliging is voor het geval
voorrangsplichtige de voorrangswet overtreedt.
Het is gemakkelijk in te zien, dat LV en RV in deze beide functies niet verwisseld
kunnen worden. Immers, RV garandeert voorrangsgerechtigde geen noodremstuk,
dat in de kruisingssituatie verankerd ligt. Ook laat RV het toekennen van een
veiligheidsmarge aan voorrangsgerechtigde geheel over aan het initiatief van
voorrangsplichtige, die in de noodsituatie bij definitie hierin tekort schiet (nr. 3). Het
verheffen van RV tot de status van normale kruispunt-beveiliging brengt dus tevens
mee, dat men afziet van reserve-beveiliging.
8. Kruising met smalle zijstraat. Ook de analyse van de kruising van een brede met
een smalle straat, die juridisch gelijkwaardig zijn, verheldert het functioneren van
LV.
Vooreerst leidde in nr. 6 (vraag b) de vergroting van het gezichtsveld voor B in
de hoek PBM (fig. 3a) tot een tweede conclusie ten gunste van LV.

4) Wij sluiten het geval uit, dat beiden de voorrangsregel overtreden. Dan berust de geringe
kans een ongeluk te vermijden alleen op toevalligheidsfactoren.
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Vergelijken wij fig. 4a met fig. 3a, dan constateren wij dat de betekenis van deze
vergroting is toegenomen.
Vervolgens is de gezichtshoek van D naar de smalle zijstraat aanzienlijk kleiner
dan in fig 3a: uit smalle zijstraten in RV dus extra gevaarlijk. De ervaring bevestigt
dit: bij de uitmondingen van zijstraten wijkt D n.l. zover mogelijk naar links. J.H.
Timmer heeft er in 1949 reeds op gewezen, dat men dan natuurlijkerwijze overgaat
op Links Rijden en Rechts Voorrang, wat het spiegelbeeld is van RR en LV
(offside-priority).
Tenslotte blijkt wat betreft de gezichtshoek van A, dat hoek α in fig. 4b opnieuw
groter is dan hoek β, maar tevens dat α belangrijk kleiner is geworden dan in fig. 3b.
Hoe is nu de situatie bij LV? A moet voorzichtig oprijden naar P. Dat ligt voor de
hand om twee redenen. Ten eerste omdat de verkeerssnelheid uiteraard des te lager
moet liggen naarmate de straat smaller is. Ten tweede omdat de snelheid waarmee
men een kruispunt mag naderen, kleiner moet zijn naarmate men de situatie minder
goed kan overzien, d.i. naarmate hoek α kleiner is.
B heeft van grote afstand A reeds bij P kunnen zien. Als er geen D aanwezig is,
is het B bovendien duidelijk, dat A geen voorrang hoeft te geven en zal gaan oprijden.
B kan in dit geval gemakkelijk stoppen of iets inhouden. Is B echter al dicht bij, dan
kan hij de situatie gemakkelijk overzien door zijn diepe inkijk in de zijstraat (fig.
4a); hij kan dan wegens de geringe werkzaamheid van A's voorrangsrecht (geringe
snelheid, nr. 2), nog gemakkelijk vak 2 verlaten, terwijl A vak 1 binnenrijdt.
De grotere lengte van A's noodremstuk is, als extra dekking in noodsituaties,
aangepast aan de grotere snelheid van B. Daar staat echter tegenover, dat het
noodremstuk van D erg klein is; het is toch niet geheel nutteloos, omdat D in een
brede straat meer uitwijkmogelijkheden heeft. Toch is dit niet van groot belang, want
de gehele situatie van een dergelijke kruising legt de nadruk op gevaar voor A, zodat
hij wel móet stoppen. Het verkeersonderzoek in Wiesbaden heeft uitgewezen, dát A
ook stopt, zelfs als RV hem tot gevaarlijk oprijden uitnodigt. Hij zal dus zeker stoppen
bij LV. LV werkt deze natuurlijke ‘drempelvrees’ in de hand en doet het gratis, d.w.z.
zonder voorrangsborden.
9. Uitzonderingen in de voorrangsregeling. Verschillende uitzonderingen op de
voorrangsregeling kunnen slechts kenbaar gemaakt worden door verkeersborden.
Deze bemoeilijken de waarneming van de eigenlijke verkeersobjecten, maken situaties
onoverzichtelijk en verminderen in beslissende ogenblikken de besluitvaardigheid.
Het is daarom van belang de uitzonderingsmaatregelen te onderzoeken vanuit hun
ontstaan, teneinde ze tot een minimum te kunnen beperken.
Een groep uitzonderingen ontstaat door ongunstige plaatselijke situaties:
ondoelmatige aanleg van kruisingen; wegen zijn in een bepaalde richting of tijd
overbelast. Wegenbouwkundige verbeteringen kunnen deze groep uitzonderingen
elimineren. Ze vallen buiten de opzet van deze studie. Een andere groep
uitzonderingen ontstaat n.a.v. bijzondere aangelegenheden: regelingen in verband
met bruggen, overwegen, trams e.d. en uitzonderingen door bijzondere urgentie van
bepaald verkeer (brandweer, politie enz.). Deze uitzonderingen zijn doelmatig en
kunnen buiten bespreking blijven.
Een belangrijke laatste groep uitzonderingen echter komt voort uit de onjuist-
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heid van de regeling zelf. Een onverantwoorde voorrangsregeling brengt in sommige
situaties apert nadelige gevolgen met zich mee. Deze kunnen slechts voorkomen
worden door uitzonderingsmaatregelen, die de regel voor die situaties weer opheffen.
Omdat deze soort uitzonderingen voortkomt uit de intrinsieke tegenstrijdigheid van
de bestaande voorrangsregeling, zijn ze algemeen; ze treden dan ook het veelvuldigst
op. De mogelijke afschaffing ervan maakt de kern uit van deze studie.
Van laatstgenoemde uitzonderingen komen in Nederland de volgende typen voor:
1. Snelverkeer-Voorrang (SV). Deze werd per 1 oktober 1963 in Luxemburg
opgeheven en geldt sindsdien alleen nog in Portugal en Nederland. SV brengt slechts
verbetering in zoverre er iets van het element LV wordt toegevoegd. (zie verder nr.
13).
2. Voorrang voor tegemoetkomend en meerijdend verkeer. Dit kan herleid worden
tot RV, mits gelijktijdig SV wordt opgeheven. Het is dus een uitzondering op een
uitzondering. Buigt men immers naar links of naar rechts af, dan komt óók het
tegemoetkomend resp. meerijdend langzaam verkeer plotseling van rechts. Dit heeft
dan voorrang tegen de regel SV in.
3. Voorrangswegen, voorrangskruisingen en voorrangssplitsingen,
voorrangsbepalingen omtrent verharde en onverharde wegen e.d., zebra's. Al deze
typen van voorrang brengen slechts verbetering doordat LV aan RV wordt toegevoegd.
Het gevolg hiervan is, dat een enkele file op de voorrangsweg een dubbele file op
de dwarsweg tijdelijk de doorgang kan ontzeggen. Bij druk verkeer echter is een
viervoudig ondoordringbare voorrangsweg (beide files hebben LV én RV) niet te
handhaven; dwarsverkeer moet mogelijk blijven. In nr. 11 zullen wij aantonen, dat
de behoefte aan voorrangswegen door LV wordt weggenomen.
4. Verkeersagenten en stoplichten. Dit type uitzonderingen ontleent zijn
meerwaarde aan de toepassing van het beginsel: af voer gaat voor toevoer. Het volle
rendement hiervan wordt echter niet bereikt, wanneer de toevoer ook dan
dichtgeknepen wordt wanneer de afvoer reeds voltooid is, dus als de dwarsstraat
geen verkeer heeft. Daarom zijn verkeersagenten verreweg te prefereren boven
automatisch werkende verkeerslichten, die de aanwezige menselijke intelligentie
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missen en zelfs een lege straat kunnen vrij geven ten koste van een dubbele
verkeersstroom in de andere straat.
Het is van belang, dat de autoriteiten die een uitzonderingsmaatregel instellen,
beseffen welk element daarin als verbetering werkzaam is.
10. Zelfbescherming van het file-verkeer. Tot nu toe legden wij de nadruk op een
eventuele noodzaak tot stoppen vóór het kruispunt. Samengevat: de maximale snelheid
waarmee A de kruising mag naderen, moet zodanig zijn, dat hij op elk ogenblik van
de nadering nog kan stoppen vóór het kruisingsvlak, tenzij hij zeker weet:
1. dat hij bij doorrijden de veiligheidsmarge van voorrangsgerechtigde intact laat;
2. dat hij met gebruikmaking van zijn noodremstuk alsnog óp de kruising kan
stoppen voor een voorrangsplichtige die voorrang weigert.
Bij spaarzaam verkeer kan zekerheid omtrent de vervulling van beide voorwaarden
ontstaan, wanneer A tijdens de nadering van de kruising snelheid mindert en een
volledig overzicht krijgt op de dwarsstraat.
Hoe is dit nu bij file-verkeer? Enerzijds blokkeert een tegemoetkomende NZ-file
voor A het verkeer van links. Anderzijds heeft de file, waarin A zelf is opgenomen,
het verkeer van rechts tot stilstand gebracht, zodat ook de noodbeveiliging niet in
werking behoeft te komen. A kan dus zonder vermindering van veiligheid en snelheid
doorrijden.
Zo hebben de verkeersstromen als het ware een harde en een zachte wand. Bij RV
is de zachte wand naar buiten gekeerd en de harde, beschermende wand naar binnen.
LV echter volgt de natuur (fig. 5).
Een analogie in de plantkunde vindt men in de stengel: de harde wand buiten,
zachtere delen binnen. Een nieuwe, uitbottende loot vindt zijn weg van binnen naar
buiten. Vreemde indringers, die van buiten naar binnen willen, worden zo goed
mogelijk afgestoten. RV duidt op een misgroei.
11. Volautomatische verkeersregeling. Voorlopig veronderstellen wij een algemeen
linksaf-verbod. Nemen we aan, dat er vier files zijn, NZ, ZN, OW, WO, en dat de
N-Z-richting ‘geopend’ is (fig. 2). A heeft geen inval van links noch van rechts te
vrezen (nr. 10). Hij kan met de maximaal toegestane snelheid doorrijden.
Spoedig zal minstens één der files, bijv. NZ leeggereden zijn. Zodra A ziet, dat
de laatste C het plein gaat of heeft verlaten, moet hij de inval vrezen van D, die nu
begint op te rijden. A stopt vóór vak 1, zodat B, die stond te wachten, ook kan
oprijden. Het verkeer O-W is daarmee in dubbele file geopend, en wel zonder
verkeersagent of stoplicht, op het juiste moment. LV bewerkt, dat de richting die de
meeste druk op het kruispunt uitoefent (dubbele verkeersstroom tegenover enkele)
automatisch wordt geopend.
Deze ideale regeling is bij RV onmogelijk. Een dubbele verkeersstroom kan door
de voorrang van één naderende B, zelfs door een fietser of brommer onderbroken
worden. Zo roept RV in ons fietsenrijk land om SV, dat de storing door van rechts
invallend verkeer tenminste wil beperken tot auto's. RV ‘prikt open’, LV sluit af.
De natuurlijke eenvoud van LV geeft aan elke straat het karakter van een
voorrangsweg zonder verkeersborden. Immers, een dubbele verkeersstroom N-Z
houdt ook nabije kruispunten voor dezelfde richting open. Omgekeerd veroor-
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zaakt een hiaat in één der files der N-Z-richting de sluiting van het kruispunt en een
harmonisch erop volgende sluiting van volgende kruispunten, als een kettingreactie.
Zo heeft de N-Z-richting op het moment dat één der beide files kwam te ontbreken,
de functie van voorrangsweg automatisch overgedragen aan de dubbele file der
O-W-richting. Hierdoor ontstaan harmonische verkeersimpulsen, die de doorstroming
voor beide richtingen vergroten.
Het wisselen van voorrangskarakter tussen beide richtingen wordt hier niet bepaald
door een automatische secondenteller, die ‘geen ogen heeft’, maar door de behoefte,
alsof er een verkeersagent aanwezig was. Diens rol wordt door de verkeersdeelnemers
overgenomen, zodat hij zelf voor mobiele en meer inzicht vereisende controle of
voor kruispunten met zeer bijzondere moeilijkheden (nr. 9, eerste groep) kan worden
ingezet.
12. Het verkeersplein. Het verschil van een verkeersplein met een gewone kruising
is de aanwezigheid van een onberijdbaar midden M (fig. 6). Dit kan een groot
oppervlak beslaan, maar het kan ook bijv. een boom, een vluchtheuvel of desnoods
een ‘lichtegel’ zijn.
Uit het grondbeginsel: afvoer gaat voor toevoer, volgt op soortgelijke wijze als
besproken bij de volautomatische verkeersregeling (nr. 11), maar nu zonder
linksaf-verbod, dat het plein bij LV niet geblokkeerd kan raken. A wil naar West.
Hij neemt de ¾ cirkel door de vakken 1, 2 en 3 nadat hij voorgesorteerd heeft. Een
verbod de ¼ cirkel te gebruiken is vanzelfsprekend, zelfs als vak 4 en de richting
WM leeg zijn. Vak 1 is zijn aansprakelijkheidszone, zodat hij in vak 2 en 3 vrij moet
kunnen doorrijden, daar LV hem voorrang geeft op de richtingen OM en NM.
In Duitsland geldt op verkeerspleinen tot ieders tevredenheid LV. Het enige punt
van kritiek is, dat buitenlanders er niet aan gewend zijn. Deze kritiek echter trekt een
onjuiste conclusie. Men zou immers LV consequent op álle kruisingen in alle landen
moeten toepassen.
13. Voorrang voor snelverkeer? Verkeersregels dienen voort te komen uit de aard
van het verkeer zelf. Uit de analyse van de voorrang (nr. 2) volgde reeds, dat de
voorrangsplicht minder werkzaam is, naarmate voorrangsgerechtigde langzamer
rijdt. Wat boven dit natuurlijk voordeel van het snelverkeer uitgaat, n.l. de regel
‘Snelverkeer-Voorrang’ (SV), wordt niet door de aard van het verkeer, maar door
wettelijke bepaling toegevoegd. Immers RV ‘prikt open’ en vraagt om SV (nr. 11).
Bij LV ontvalt aan SV elke basis, omdat LV ‘afsluit’. Men zou ook bij LV nog
een reden voor SV kunnen zoeken in de beveiliging van kwetsbare fietsers en
brommers. Daarom zullen wij volledigheidshalve nagaan, wat SV op een verkeersplein
als in fig. 6 betekent.
De fietser of brommer a (in fig. 6) wil naar W. Als a kans ziet voor te sorteren5)
en vak 1 binnen te rijden (dat bij LV ook voor hem aansprakelijkheidszone is), dan
zal hij bij SV ook in vak 2 en 3 voorrang moeten verlenen aan alle
5) De vraag of het doelmatig is, op en nabij het kruispunt (dat ten doel heeft een hergroepering
van het verkeer mogelijk te maken) de fietsers en brommers van de auto's te scheiden, zodat
voorsorteren onmogelijk is, kan beter behandeld worden als een apart probleem, waarop ook
de voorrang invloed uitoefent. De mogelijkheid dat de oplossing van dit probleem aanzienlijke
verbetering brengt in de aanleg van de moderne gelijkvloerse kruising, mag geenszins worden
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snelverkeer. Zo is voor hem het gehele plein een gevaren-gebied en bij druk verkeer
zal het regel zijn dat hij een of meerdere malen op het plein stopt, tegen het
grondbeginsel in.
Als a geen kans heeft gehad tot voorsorteren, moet hij bij SV viermaal voorrang
verlenen: eerst aan D en B, en nadat hij zich in de file-B heeft ingevoegd, aan A en
C. Ook in dit geval wordt hij gedwongen tegen het grondbeginsel in twee maal op
het plein te stoppen, n.l. voor file-B en voor file-C.
Voor beide gevallen geldt, dat een systeem van stoplichten het a gemakkelijker
zou maken. Doch dit zou de verkeerscapaciteit van het plein zeker verkleinen.
De enige oplossing is, dat a in het eerste geval (na voorsorteren) in vak 2 en 3
voorrang heeft zoals alle andere verkeer A dat naar links wil, en in het tweede geval
(zonder voorsorteren) voorrang heeft op file-B en file-C. Men kan zich afvragen, of
het snelverkeer in staat is de veiligheid van deze kwetsbare fietsers en brommers te
respecteren. Maar wordt niet van een snelle auto, die bijv. vak 3 wil binnenrijden,
ook verwacht, dat hij kan stoppen voor een zebra-pad? Temeer, omdat het snelverkeer
bij intermitterend verkeer genoodzaakt is in te houden bij de nadering van het
verkeersplein, omdat bij LV het verkeer op het plein voorrang heeft. Bij file-verkeer
tenslotte deelt a in de volautomatische verkeerswisseling (nr. 11). Heeft hij
voorgesorteerd, dan volgt hij eenzelfde gedragslijn als snelverkeer, dat linksaf wil
slaan (zie verder nr. 16). Heeft hij niet voorgesorteerd, dan kan hij de O-W-weg
alleen oversteken als het kruispunt voor de dubbele verkeersstroom der N-Z-richting
geopend is; nadat hij zich in de file-B heeft ingevoegd, dient hij te wachten totdat
het plein zich weer automatisch voor de O-W-richting geopend heeft.
Wij kunnen dus concluderen, dat SV bij LV geen bestaansgrond heeft.
14. Voorrang voor voetverkeer? De zebra is een voorrangsweg voor voetgangers.
Gewoonlijk ligt deze in de buurt van kruispunten. Het zou overweging verdienen
om ook hier de uitzondering of de stoplichten overbodig te maken, door ook op
zebra's ‘halve voorrang’ in te voeren. Dit is niets anders dan LV. Ook de voetganger
geeft dus links voorrang, zodat hij op het eerste gedeelte van de zebra aansprakelijk
is. Bij file-verkeer deelt de voetganger in de automatische verkeersregeling op
kruispunten. Is het kruispunt bijv. in de N-Z-richting open, dan hebben ook
voetgangers in die richting geen verkeer van links te vrezen. Op het tweede gedeelte
van de zebra doet LV het toerijdend verkeer gemakkelijk stoppen. Dit alles zou echter
nadere studie behoeven.
15. Rechtsafslaand verkeer. Men zou tegen onze argumentatie omtrent
Snelverkeer-Voorrang (nr. 13) en voorrang voor voetverkeer (nr. 14) kunnen
opwerpen, dat, ook bij file-verkeer, de veiligheid van fietser en voetganger bedreigd
kan worden door rechtsafslaand verkeer (fig. 2 en 6). Om aan deze veiligheidseis te
voldoen heeft men immers voor meerijdend (zoals voor tegemoetkomend) verkeer
SV weer opgeheven. Deze moeilijkheid doet zich alleen voor in het geval dat het
langzaam verkeer niet heeft kunnen voorsorteren.
Is 't rijwielpad (voetpad) ZN kennelijk door 'n zodanige tussenruimte van de
hoofdrijbaan gescheiden, dat er gesproken kan worden van een juridisch zelfstandige
uitgsloten. In deze studie houden wij uiteraard rekening met de bestaande toestand van het
stratennet.
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weg, dan is hier geen nieuw probleem gerezen. Er is dan immers sprake van een
nieuwe kruising, van het ZN-pad met de O-W-weg, waarop normaal LV moet worden
toegepast.
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De opwerping kan dus alleen betrekking hebben op het geval, dat het langzame
verkeer niet op een juridisch zelfstandige weg rijdt, zodat het snelverkeer A en het
langzame verkeer a één en dezelfde aansprakelijkheidszone binnenrijden, n.l. vak 1.
Als A rechtsafslaat, moet hij bij LV stoppen vóór vak 1, zijn aansprakelijkheidszone,
waarin hij géén voorrang heeft. Hij mag zich dus nog niet beschouwen als WO rijdend
verkeer, waarvoor vak 1 de vrije zone is. A wordt in vak 1 nog steeds beschouwd
als ZN-verkeer, dat meerijdend verkeer niet mag ‘snijden’. Hij zal dus vóór vak 1
moeten wachten, tot het zich rechts van hem bevindend verkeer is doorgestroomd
en het rijwielpad vrij is. Met name hier is elke vorm van snijden uiterst gevaarlijk.
Men kan er, ook bij de huidige regeling (met andere argumentatie), niet genoeg tegen
waarschuwen.
16. Linksaf bij intermitterend verkeer. Linksaf is de toets van elke voorrangsregeling.
Hoe lost LV dit probleem op?
Kent men aan het denkbeeldig middelpunt M van het kruispunt (fig. 2) dezelfde
betekenis toe als aan de M van het verkeersplein, dan is elke kruising een verkeersplein
in het klein. Het probleem is daarmee in principe opgelost. Door de afschaffing van
RV en SV is de uitdrukking ‘tegemoetkomend verkeer’ ontdaan van elke uitzondering
in de voorrangsregeling.
De linksaf-manoeuvre is alleen dan verantwoord, als zij voldoet aan twee
voorwaarden:
1. niet stoppen op de kruising;
2. het gevaar moet geringer zijn, of althans even gering, als bij een eenvoudig
rechtdoor-rijden van B (OW) op de dwarsstraat. Aan deze tweede voorwaarde
is voldaan, als het linksafslaande voertuig A (Z naar W):
a. door C eerder gezien wordt dan een OW rijdende B;
b. zijn snelheid zo laag ligt, dat hij kan voldoen aan zijn noodplicht.

RV geeft tweemaal aanleiding tot reglementair stoppen op het plein, n.l. voor de
richting OW en voor de richting NZ. RV is dus onjuist. De praktijk echter van RV,
dat men bij het linksafslaan reglementair stopt op de kruising, bewijst, dat het
vervullen van de noodplicht bij LV (reserve-beveiliging) zeker mogelijk is.
Nu LV. Dan komt stoppen niet ter sprake, tenzij in noodsituaties. Als A naar W
wil, beginnen wij met aan te nemen, dat hij net als op een echt verkeersplein de ¾
cirkel maakt door de vakken 1, 2 en 3, en niet door 1, 4 en 3. Zodoende moet hij een
scherpe draai maken, die zijn snelheid aanzienlijk afremt. Zijn snelheid zal daardoor
nog lager liggen dan die van een OW rijdende B, die C tot stoppen brengt.
Vóór en in vak 1 moet A reeds links signaleren (knipperen). Er zijn twee redenen
waarom C gemakkelijker en eerder A ziet dan B:
Ten eerste de opstelling van A met werkend knipperlicht tegen de as van de weg
N-Z, in de kijkrichting van de file C. Als A een fietser of brommer is, die gelegenheid
had om voor te sorteren, dan is zijn (bewegende) opstelling, vergezeld van handgebaar,
compensatie voor het ontbreken van knipperlicht. Ziet hij geen kans tot voorsorteren,
dan moet hij naar file-B (nr. 13).
Ten tweede wordt eerder A dan B door C gezien vanwege A's geringe snelheid.
Van de file C kunnen daarom nog een of meer auto's vak 3 verlaten hebben, voordat
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Als A door C1, C2 of C3 genoodzaakt wordt te stoppen in vak 2, dan is het bewijs
geleverd, dat C in overtreding is. Zélfs voor een later geziene en zeker niet langzamer
rijdende B had hij moeten kunnen stoppen. Bij de volautomatische verkeersregeling,
die LV biedt, heeft voorrangsplichtige C zijn ogen geheel en al vrij voor het verkeer.
Het signaal ‘stoppen’ (‘doorrijden’) ontvangt hij niet van het rode (groene)
verkeerslicht, maar van A zelf en van B zelf, die van links komen. Brengt C een van
beiden tot stoppen, dan staat dit gelijk met het negeren van het rode licht of het gebaar
van een verkeersagent. Ieder kruispunt is voor de verkeersdeelnemer reeds van verre
een onmiskenbaar signaal, dat hij voorrang moet kunnen geven.
Wil ook C naar links, dus naar O, en komen zij precies tegelijk en met dezelfde
geringe snelheid binnen, dan draaien zij beiden om M heen als op een echt
verkeersplein. Bij een botsing is C aansprakelijk in vak 3, A in vak 1.
17. Linksaf bij file-verkeer. We nemen nu weer dubbele files aan, in beide richtingen.
NZ en ZN zijn in beweging. Een A signaleert naar links. (Dit kan ook een fietser of
brommer zijn, als hij kans zag voor te sorteren). De file C kan tijdig stoppen, zoals
verklaard in nr. 16; misschien is even inhouden ook voldoende als het slechts een
enkeling is, die linksafslaat. Maar als er meerdere A's zijn, die linksaf willen, moet
de file C stoppen. Daardoor kan D oprijden. De gehele file A moet, om D voorrang
te verlenen, stoppen, hetgeen deze A's reeds vooraf wisten door het linksafslaan van
de voorste A's. Ook B rijdt op, de O-W-richting is geopend en de N-Z-richting
gesloten. Zo werkt zelfs het linksafslaan mee aan de volautomatische overdracht van
het voorrangskarakter.
Na enige tijd zal de file D leeggereden zijn. Een eventueel aanwezige ‘linksaf-file
A’ kan nu tegelijk met de ‘rechtdoor-file A’ starten. De richtingen NZ en OW zijn
dan gesloten wegens LV. En weer gaat een dubbele file over de kruising, nu niet in
tegengestelde richting (ZN en NZ), maar een file-linksaf en een file-rechtdoor. In
alle variaties die in deze wisselingen van richting en hun volgorde mogelijk zijn,
wordt een dubbele verkeersstroom boven een enkele bevoordeeld. Van de dubbele
verkeersstromen zijn de evenwijdige maar tegengestelde iets duurzamer. De
linksafslaande file heeft immers zijn ‘zachte wand’ gekeerd naar links en kan dus
gemakkelijk onderbroken worden.
Bij LV regelt het verkeer zich volautomatisch, RV ontregelt. Aldus kunnen wij onze
uiteenzettingen samenvatten. In een volgende aflevering zullen wij nog een algemene
misvatting signaleren omtrent het veiligheidscriterium bij doorrijden in de fase van
intermitterend verkeer, en de voorrang wiskundig formuleren.
Wij ontveinzen ons niet, dat de overgang van het ingewikkelde RV naar LV een
nauwkeurige voorbereiding behoeft. Men overwege hiertegenover de volgende
punten: het verlies aan veiligheid, aan doden en gewonden, dat te wijten is aan een
onnaleefbaar stelsel van uitzonderingen in de voorrang; kapitalen, eigenlijk nodig
voor onmisbare verkeersprojecten, nu gebruikt om deze uitzonderingen in stand te
houden; de diensten van de verkeerspolitie, die onttrokken wordt aan een meer
mobiele controle om lekken in de voorrangsregel te stoppen; tenslotte de economische
schade, die ontstaat door vertraging en soms lamlegging van het verkeer.
Dit alles is een officiëel wetenschappelijk onderzoek van de voorrang wel waard.
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Het front der arme landen
Wereldhandelsconferentie te Genève
E. van Zandweghe
DE Wereldhandelsconferentie, ‘de grootste die ooit werd gehouden’, is op 17 juni
besloten. De 1500 gedelegeerden uit 119 landen, die sedert 23 maart over tonnen
papier gebogen en ellenlange redevoeringen aanhorend in commissievergaderingen
en achter de coulissen in het Palais des Nations te Genève respectievelijk rijke en
arme landen vertegenwoordigden, zijn weer naar huis getogen. Het trompetgeschal
klonk enigszins in sourdine, toen de laatste dag op de voltallige slotzitting de
eindresoluties, die de nacht tevoren toch nog klaar waren gekomen, met eenparigheid
van stemmen moesten worden goedgekeurd. Deze slotakte, die vóór het begin van
de conferentie (de United Nations Conference on Trade and Development, kortweg
UNCTAD genoemd) voorzien was als een orgelpunt om de wereld kond te doen dat
rijk en arm in de wereld van vandaag elkaar toch de hand kunnen reiken, bezat
hoegenaamd niet het elan dat alle partners en de organisatoren er graag in gewenst
hadden. Voordat een compromis tot stand kwam, was er nog een harde strijd geleverd,
tot enkele uren voor het einde. Want de twijfel was gerechtvaardigd, dat de conferentie
op een totale mislukking uit zou lopen. De eenheid onder de ontwikkelingslanden
was zo hecht, hun moed zo groot en hun eisenprogramma zo gedurfd, dat men tot
het laatste ogenblik vreesde dat de industriële landen niet zouden kunnen toegeven.
Ondanks de vele tegengestelde belangen in het kamp van de ontwikkelingslanden
van Afrika, Azië en Latijns Amerika en het communistische Oostblok, dat zich als
de enige werkelijke vriend van de ontwikkelingslanden wilde doen gelden, kwam
het niet tot een versplintering van hun eenheidsfront. Diegenen die daar in het
industriële westerse blok op gehoopt hadden, kwamen bedrogen uit. Het is vooral
dank zij deze sterke eenheid van de ontwikkelingslanden dat er op de conferentie
toch iets bereikt is: slechts een compromis, maar toch iets concreets.

Historische gebeurtenis
Het geblaseerde Genève was opgetogen over de geweldige omvang van deze
conferentie; de hotels en restaurants deden zaken als nooit tevoren. Doch niet de
klinkende namen der deelnemende afgevaardigden of de glimmende limousines die
voor het somptueuze Palais des Nations defileerden, maakten van deze
wereldconferentie een historisch feit. Dat deed het onderwerp van de conferentie
zelf. Rijke landen stonden hier tegenover arme, geïndustrialiseerde tegenover
onderontwikkelde, grosso modo blanke tegenover gekleurde, om het uitentreure
gestelde probleem van de steeds groter wordende ongelijkheid tussen de verschillende
landen eindelijk eens op grootscheepse wijze aan te pakken van uit de hoek van de
wereldhandel. Het explosieve belang van de wereldhandelsconferentie, die door The
Economist als ‘het 1789 van de blanke’ werd bestempeld, draaide immers
hoofdzakelijk rond het dramatische feit, door Marx honderd jaar geleden scherp
gesteld, dat de kloof tussen rijken en armen steeds
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maar groter wordt. Over dit probleem zijn er hele bibliotheken volgeschreven, grote
economisten - Leontieff, Balogh, Myrdal, Galbraith - hebben de urgentie ervan
aangetoond en iedere economist kan het voor zichzelf vanuit zijn eigen gezichtshoek
vaststellen: ook in de wereldhandel wordt de kloof tussen rijk en arm steeds breder.
Alleen over de middelen om dit te verhelpen lopen de meningen uiteen.
Van de 123 leden die aan de UNCTAD deelnamen, waren er 90 arm; zij
vertegenwoordigden twee miljard mensen. De 33 anderen, de rijken,
vertegenwoordigden hooguit één miljard mensen. De arme landen leveren
hoofdzakelijk grondstoffen tegen relatief lage prijzen, terwijl de rijke landen hun
afgewerkte goederen willen verkopen tegen steeds hoger wordende prijzen. De rijke,
geïndustrialiseerde landen wensen steeds grotere exportmarkten voor hun produkten
en de onderontwikkelde grondstoffenleveranciers van hun kant kunnen slechts aan
eigen industriële ontwikkeling denken als zij in ruil voor hun grondstoffen de dure
afgewerkte produkten invoeren. Het resultaat is een steeds dieper naar één kant
doorslaande handelsbalans. Dit cynisch-eenvoudige feit vormt een tragisch dilemma.
Er moet dringend iets aan gedaan worden.

P. Prebitsch: drastische hervormingen
Het initiatief tot deze conferentie, dat vier jaar geleden werd opgevat en door de
Algemene Vergadering van de UNO werd goedgekeurd, kwam van de USSR. De
bedoelingen waren natuurlijk duidelijk: Rusland is er immers op gebrand zijn
Oost-West-handel uit te breiden en kijkt daarbij met een scheef oog naar de GATT,
het General Agreement on Tariffs and Trade, dat het beschouwt als een exclusieve
rijkeluisclub van een zestigtal landen, waarin Amerika en Europa hun belangen
onderling uitspelen. Ruslands ijver voor deze algemene conferentie van de Verenigde
Naties was niet het minst te verklaren door zijn ongenoegen met de ‘Kennedy-Ronde’,
een conferentie van de GATT over internationale tarieven, die een maand na de
wereldhandelsconferentie eveneens in Genève zou geopend worden en die op het
ogenblik nog steeds aan de gang is.
Het voornaamste orgaan dat zich bezighield met de voorbereiding van de
UNCTAD, was de Economische Conferentie voor Latijns Amerika (de ECLA),
waarvan de Argentijn Paul Prebitsch de leider is. Als secretaris-generaal was hij de
grote motor van de UNCTAD. Zijn studies, berekeningen en prognoses vormden het
thema van de conferentie. Prebitsch, die een Keynes-specialist is en gewezen directeur
van de Centrale Bank van Argentinië, kent geen ‘morgen’, geen ‘uitstel’, geen
‘laissez-faire’ meer. Hij wil alleen horen spreken van onmiddellijke en drastische
hervormingen waaraan alle landen van de wereld deel moeten nemen. Hij stond aan
de oorsprong van de Alliance for Progress, die in zo vele landen van Zuid-Amerika
door conservatieve kringen verafschuwd wordt; belastinghervormingen in Chili,
landhervormingen in Brazilië, monetaire hervormingen in Columbia en vele andere
initiatieven zijn van zijn hand. Zijn devies luidt: drastische hervormingen of
tenietgaan.
Voor de UNCTAD te Genève stelde Prebitsch op verzoek van het Secretariaat van
de UNO een basisrapport van 151 pagina's samen, barstensvol interessante
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- globale internationale overeenkomsten betreffende de grondstoffenproduktie,
zoals er op dit ogenblik reeds bestaan betreffende de wereldsuiker-produktie;
- een systeem van compenserende financiering, waarbij de Verenigde Naties een
soort taks zouden heffen op de uit ontwikkelingslanden geëxporteerde
grondstoffen en deze bedragen bijeen zouden brengen in een algemeen fonds,
waaruit projecten van de exporterende ontwikkelingslanden gefinancierd kunnen
worden;
- niet-wederkerige preferentie-afspraken, waardoor de grondstoffen en
half-fabrikaten uit ontwikkelingslanden minder of helemaal geen importrechten
zouden moeten betalen aan ontwikkelde landen, dit in strijd met het
GATT-principe volgens welk alle landen zoveel mogelijk gelijke tarieven moeten
genieten;
- een nieuw internationaal handelsorgaan, dat de GATT zou vervangen, door
b.v. van de UNCTAD zelf een permanent orgaan te maken.

Dit rapport diende natuurlijk slechts als uitgangspunt voor de besprekingen. De eerste
twee weken werden uitsluitend besteed aan de uiteenzettingen van de verschillende
afgevaardigden. Toen dit ongehoord zware en onmogelijk zelfs maar schematisch
samen te vatten voorspel, waarin propagandistische uitschieters niet ontbraken,
voorbij was en de duizenden conferentiegangers reeds met zware hoofden naar
verademing snakten, dook men, over 22 conferentiezalen en 886 bureaus verdeeld,
onder in het commissiewerk.

Voor en achter de coulissen
De een na de ander hadden verschillende deelnemers tot dan toe gepleit voor het
openen van de markten der geïndustrialiseerde landen en voor steun van rijke naties
aan arme staten. De delegaties der ontwikkelingslanden hadden zich duchtig geweerd.
Maar het effect van hun activiteit bleef vooralsnog onbeduidend. Verschillende
westerse sprekers en vooral dan de Amerikaanse onderstaatssecretaris Ball pareerden
de eisen der ontwikkelingslanden met een tegeneis: hulp kan niet verleend worden
zonder voorwaarden; het steunontvangende land moet bewijzen dat de hulp op
economisch doeltreffende wijze wordt aangewend. Alleen wie orde op eigen zaken
kan stellen, kan rekenen op de goedgeefsheid van de rijke landen. Deze opmerkingen
brachten in de conferentie een accentverschuiving tot stand. Het probleem van de
exportvergroting van de ontwikkelingslanden werd erdoor naar de tweede plaats
gedrongen; op de voorgrond kwam de eis, dat de ontwikkelingslanden door
zelfdiscipline en spaarzaamheid allereerst hun economie een hechte basis verlenen
en aldus in de wereldhandel betrouwbaarder partners worden, waarvoor men zijn
markten gemakkelijker openstelt.
Na enkele weken schenen de besprekingen vast te lopen. Uit de stroom van
redevoeringen bleek niet dat de ontwikkelingslanden de westelijke adviezen ter harte
namen. En omgekeerd was er van een plotseling optredende westerse gulheid al
evenmin sprake. De Britten gaven de onderhandelingen echter een nieuwe impuls.
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van de export der onderontwikkelden opnieuw alle aandacht kreeg. Heath stelde voor
dat de geïndustrialiseerde landen hun markten volledig open zouden stellen voor
grondstoffen en tropische produkten uit de ontwikkelingslanden en ruimer zouden
openen voor hun halffabrikaten en eindprodukten. Hij toonde zich eveneens
voorstander van een prij zenstabilisatie en pleitte voor de bevordering van regionale
samenwerking, desnoods via een stelsel van voorkeurrechten. Het was duidelijk dat
de Britse voorstellen in hun algemeenheid de afgevaardigden van de
ontwikkelingslanden beter bevielen dan de vermanende woorden van Bail en de
gereserveerde houding van b.v. de Nederlanders.

Engeland positief
De grote verdienste van de Engelse voorstellen was, dat zij door hun realisme de
besprekingen, die vast dreigden te lopen, opnieuw openbraken. Eigenlijk hielden ze
geen revolutionaire nieuwigheden in. De principes waarop ze steunden, werden door
de andere westerse landen niet verworpen, uitgezonderd dan de Britse bereidheid
om de binnenlandse belastingen op produkten uit de ontwikkelingslanden te
liquideren. Hiertoe waren met name de Westduitsers en de Nederlanders niet genegen,
omdat dit een ‘ontwapening’ van de ministers van financiën zou betekenen. Maar
stabilisering van de grondstoffenprijzen en verruiming van de import uit arme landen
waren dingen waartegen principieel geen verzet bestond. De nuances in de standpunten
van de westerse landen vloeiden minder voort uit economische meningsverschillen
dan uit politieke tactiek. De Britten, die op hun markt de vrije invoer uit het
Gemenebest tolereren, propageren met liefde de vrije invoer van eindprodukten uit
landen met lage arbeidskosten. De binnenlandse aanpassingen die uit een dergelijke
import voortvloeien, hebben zij goeddeels reeds achter de rug. Juist met het oog op
de Gemenebestpartners is het voor Engeland daarom aantrekkelijk zich op te werpen
als de voorvechter van de vrijhandel. Voor andere westerse landen, die minder gewend
zijn aan goedkope invoer, liggen de zaken iets problematischer. Daar moet een
omschakeling nog plaatsvinden. Al zijn zij, net als de Britten, bereid tot concessies,
ze worden af geschrikt door de harde eisen van de ontwikkelingslanden.
Toen de commissievergaderingen eenmaal begonnen waren, ging men al gauw
weer scherper de complexiteit van het probleem beseffen. Het werd steeds duidelijker
dat machtspolitieke factoren een belangrijke rol zouden spelen in de onderhandelingen.
Hoe meer de tegenstellingen en werkelijke knelpunten aan het licht traden, des te
meer kregen de meest extreme opvattingen en plannen in de onderscheiden blokken
de vrije baan. De tegenstellingen spitsten zich toe en de laatste weken kreeg het
pessimisme de bovenhand. Diegenen echter die zich geroepen voelden tot het sluiten
van ‘compromissen’ (Engeland, België), voerden achter de coulissen een heroïsche
strijd. Vooral voor Dr. Prebitsch mocht de conferentie niet mislukken. Toen tenslotte
de tijd gekomen was om de eindresoluties van de commissies goed te keuren, bleken
de ontwikkelingslanden gebruik te willen maken van het enige middel dat hun
overbleef: hun numerieke meerderheid. Want het gehele blok der arme landen telde
75 leden. Op de 119 deelnemende landen betekende dit een onbetwistbare
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meerderheid. Bij de eindstemmingen dreven zij hun eigen, door verschillende
compromissen ietwat afgeronde, voorstellen door.
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Eenheid der vijfenzeventig
Zonder twijfel was een van de belangrijkste evenementen van de 88-daagse
conferentie de eenheid van optreden van de groep der 75, hun onafgebroken ijver
om de industriële landen het vuur aan de schenen te leggen en hun onverholen
bedoeling om dit in de toekomst bij alle gelegenheden nog meer te gaan doen. Telkens
als er een beslissing moest genomen worden, pleegden deze 75 landen nauwgezet
overleg in privé-bijeenkomsten en zij gingen niet uiteen voordat er een eenheid
bereikt was in de groep. Hoe moeilijk dit voor hen ook moet geweest zijn (want wat
hebben landen als Argentinië, Gabon en de Filipijnen met elkaar gemeen?), toch
werd er in deze groep een activiteit ontplooid als nooit tevoren bij internationale
onderhandelingen. In een speciale verklaring op het einde van de conferentie
verklaarden zij unaniem dat zij het noodzakelijk vonden hun onderlinge organisatie
te institutionaliseren om hun eenheid te consolideren. Dit was wel het belangrijkste
aspect van de wereldhandelsconferentie. Zelfs indien deze eenheid der 75 slechts
een nieuwe mythe zou zijn.
De westerse landen daarentegen, vooral de Verenigde Staten, stonden meer dan
eens op het punt de hele conferentie de rug toe te keren. Onder de industriele landen
bestond ook niet de geringste gemeenschappelijke houding. Als zij het tenslotte toch
niet opgaven, was dit alleen omdat ergens het besef aanwezig was dat het opbreken
van deze conferentie voor het wereldforum al te zeer de indruk zou wekken als werd
de laatste brug over de grote kloof daarmee doorgehakt.
Het was bij de aanvang duidelijk dat de westerse industrielanden nooit de extreme
eisen van de ontwikkelingslanden, die op een afschaffing van de liberale
handelspolitiek, op de instelling van een wereldomvattende planeconomie en op een
totale herverdeling van de rijkdom in de wereld gelicht waren, konden aanvaarden.
Daar wilde men gewoon niet aan denken. De Amerikanen, daarin gesteund door de
kleine Europese landen, hielden zich strikt aan het principe dat een zo ver mogelijk
doorgedreven, door financiële maatregelen vervolledigde liberalisering van de handel
nog steeds de beste ontwikkelingshulp is. De Fransen pakten met propagandistisch
in de verf gezette ideeën over marktregeling uit, waarbij hun bedoeling alleen was
hun politieke invloed in Afrika en Azië te versterken. De Duitsers moesten steeds
laveren tussen de onvermijdelijkheid om met hun bondgenoten op goede voet te
blijven en hun zorg om niet steeds door de landen van de ‘derde macht’ met de neus
op het probleem van de erkenning van Oost-Duitsland gedrukt te worden.
Op geen enkel ogenblik werd echter het programma van de GATT-conferende
rechtstreeks in gevaar gebracht. Dat gevaar was wel permanent aanwezig en vormde
wellicht de grootste rem op de UNCTAD. De meeste ontwikkelingslanden konden
zich nooit van het denkbeeld ontdoen, dat de industriële landen eigenlijk niet met
ernstige plannen naar de conferentie waren gekomen.

Resultaat: nieuwe internationale instelling
Met eenparigheid van stemmen werd helemaal op het einde van de conferentie dan
toch nog een akkoord uitgewerkt waardoor nieuwe instellingen zouden worden
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gecreëerd in de schoot van de Verenigde Naties. Afgezien van een zeventigtal andere,
weinig tastbare resoluties, was dit ongetwijfeld het belang-
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rijkste resultaat van de UNCTAD. Het behelsde de volgende punten:
1. De wereldhandelsconferentie wordt periodiek; reeds in 1966 zal ze voor de
tweede maal bijeenkomen.
2. Er wordt een permanent orgaan gecreëerd: een uit 55 leden bestaande
internationale Handels- en Ontwikkelingsraad, die tweemaal per jaar samen zal
komen.
3. Het secretariaat van deze raad wordt opgericht in de schoot van het
secretariaat-generaal van de UNO; Dr. Prebitsch zal er de leiding van hebben.
4. Deze raad zal verschillende commissies instellen; drie daarvan zijn nu reeds
voorzien (nl. voor grondstoffen, handelsprodukten en ‘onklassifieerbare’
produkten).
5. De samenwerking met de bestaande organismen van de UNO, onder meer de
ECOSOC (de economische en sociale raad) wordt in het compromisakkoord
geregeld. De nieuwe raad zal b.v. rapporten mogen aanvragen aan andere
intergouvernementele economische organismen zoals de GATT.

De laatste dagen en uren van de conferentie verliepen in een koortsachtige sfeer:
ieder van de groepen wilde zijn positie nog versterken. Die van de industriële landen
was duidelijk: zij wensten ten allen tijde een vetorecht in de op te richten raad. Het
werd een touwtrekken rond de zetelverdeling. Het resultaat was het volgende: de
Raad voor Handel en Ontwikkeling zal bestaan uit 18 westerse, 6 socialistische, 9
Latijns-Amerikaanse en 25 Afrikaans-Aziatische landen. Het ging dus niet alleen
om de verdeling van de zetels tussen de blokken van de rijke en de arme landen,
maar evenzeer binnen de twee blokken zelf. Op het einde was het zelfs duidelijk dat
de grootste spanningen lagen binnen de groep van de ontwikkelingslanden en de
socialistische broeders. Jamaica, Trinidad en Tobago b.v. waren niet tevreden omdat
zij niet onder de 9 Latijns-Amerikaanse leden verkozen waren. De Ivoorkust en Israël
waren het met hun groep van de Afrikaans-Aziatische landen niet eens, omdat zij er
ook niet bij waren, en Albanië protesteerde omdat het niet bij de Oostbloklanden
vertegenwoordigd was. In het westerse kamp was men vrij vlug uitgevochten over
de onderlinge verdeling: 11 landen kregen alvast een permanente zetel: de Duitse
Bondsrepubliek, de Verenigde Staten, Engeland, Frankrijk, Canada, Japan,
Zwitserland, Australië en de drie Beneluxlanden. De 12 Afrikaanse landen die een
vaste zetel kregen, zijn: Ghana, Guinee, Mali, Dahomey, Nigeria, Kameroen, Kongo,
Tanganika - Zanzibar, Madagascar, Marokko, de Verenigde Arabische Republiek
en Ethiopië.
Over de verdeling van de Raad is men in Genève dus klaar gekomen, doch de
definitieve besluiten over de beslissingstechniek en stemmingsprocedure van het
nieuwe organisme (welk soort meerderheid voor welke kwesties) zal pas over enkele
maanden op de Algemene Vergadering van de UNO beslist worden. Ondertussen
zal Secretaris-Generaal Oe Thant een comité van experts aanduiden die daarover
advies moeten uitbrengen. De westerse industrielanden hebben dus nog alle tijd en
gelegenheid om de concessies die ze omwille van het compromis hebben gedaan,
opnieuw zo veel mogelijk te herstellen. Intussen hebben de resoluties van de
UNCTAD nog geen rechtsgeldigheid; ze zijn nog niet bindend.

Streven. Jaargang 17

Streven. Jaargang 17

1078

Waarom werd Newman katholiek?
Bij het jubileum van zijn ‘Apologia’
P. Zeno, Capucijn
IN april, mei en juni van dit jaar was het een eeuw geleden dat Newman onder tranen
en zware psychische spanning zijn Apologia schreef. Een onbesuisd pamflet van de
anti-papistische literator Charles Kingsley bracht hem ertoe alle uitwendige
gebeurtenissen en alle roerselen van hoofd en hart op schrift te stellen die hem tot
de katholieke Kerk hadden geleid1).
Sindsdien hebben schrijvers met verschillende levensbeschouwingen zich op de
studie van de Apologia toegelegd. Ze hebben er zelfs boeken over geschreven2).
Katholieken zagen in Newmans zelfopenbaring geen probleem, maar andersdenkenden
konden niet uitgedacht komen over de vraag: ‘Waarom heeft die intelligente,
fijnbesnaarde, hoog ontwikkelde man zich overgegeven aan de Kerk van Rome?’
Het eenvoudige antwoord: ‘Omdat hij duidelijk de waarheid inzag van het
Katholicisme’, komt bij hen niet op of wordt door hen als een dwaze onmogelijkheid
weggewuifd. Zij passen dan verder de volgende methode toe. Eerst beweren ze zonder
enig bewijs dat Newman niet eerlijk vertelt wat de reden is van zijn overgang, en
dan komen ze met een persoonlijke veronderstelling voor de dag, die ze als de ware
reden beschouwen en die ze met passages uit de Apologia trachten te bewijzen.
Newmans broer Francis volgde die tactiek en schreef letterlijk: ‘Ik kan tot mijn
grote spijt niet geloven dat zijn redenen om de anglicaanse Kerk te verlaten ook maar
enigszins met oprechtheid in de Apologia worden verteld’. Het was, volgens Francis,
niet het redenerend verstand, maar de macht van de vrome gewoonte die zijn broer
tot die dwaze stap verleidde. Francis bevestigde zijn opvatting met het verhaal dat
hij eens aan een vooraanstaand persoon in Oxford gevraagd had of Newmans collega's
aan de universiteit overtuigd waren dat hij de ware beweegredenen voor zijn overgang
in de Apologia had bekend gemaakt. ‘Dat zou men toch niet kunnen verwachten’,
antwoordde de man, ‘hij zou de ware redenen niet hebben kunnen publiceren’. En
Francis insinueert dan als het motief dat hij het vertrouwen van de anglicanen had
verloren en dit niet kon verwerken3).
James Anthony Froude en Charles Sarolea geven een andere verklaring. Newman
zou meegesleept zijn door een soort noodlot dat hem onbewust voortdreef. Het was
een zekere aanleg, een natuurlijke dispositie, die hem dwong een oplossing te zoeken
voor het droeve wereldbeeld. Hij moest en zou de ellende van

1) De volledige uitgave: Newman's Apologia pro Vita Sua. The two versions of 1864 and 1865,
preceded by Newman's and Kingsley's Pamphlets. Edited by Wilfrid Ward. London, 1931.
2) Enkele boeken - het aantal artikelen is legio:
C.H. Colette, Dr. Newman and His Religious Opinions, London, 1866.
J.N. Darby, Analysis of Dr. Newman's Apologia pro Vita Sua, London, 1866.
W.E. Houghton, The Art of Newman's Apologia, New Haven, 1945.
J.J. Reilly, The Heart of Newman's Apologia, With an introduction, Toronto, 1934.
James J. Young, Notes on Newman's Apologia pro Vita Sua, Chicago, 1931.
3) F.W. Newman, Contributions Chiefly to the Early History of the Late Cardinal Newman,
London, 1891, pp. 117-119.
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het mensenbestaan dragelijker maken. Deze drang vond bevrediging in het
Katholicisme. Newman bezat een ‘anima naturaliter catholica’, een ziel die van nature
katholiek was4).
Dr. Frank Leslie Cross schrijft Newmans overgang toe aan wrok. Hij had een
rancuneuze aard en wilde wraak nemen op de anglicaanse Kerk, die hem om zijn
roomse sympathieën verstootte. In de theologische beschouwingen vindt Cross de
Apologia hoogst nauwkeurig en juist, maar de beschrijving van de motieven noemt
hij bewust of onbewust misleidend. Newman geeft de psychologische factoren eerlijk
aan, maar legt de nadruk op de rationele factoren. En hierin is hij bezijden de
waarheid, volgens Cross5).
Dit lijkt op wat Sean O'Faolain aan de grote bekeerling verwijt: Newman probeert
altijd zijn innerlijke belevenissen te rationaliseren, d.w.z. als verstandelijk beredeneerd
voor te stellen. O'Faolain vraagt zich echter af welke passages in de Apologia trouw
weergeven wat toentertijd gebeurde en welke niets anders zijn dan latere
rationalisaties. Hij meent dat een geschiedschrijver dit boek zo maar niet mag
vertrouwen6).
De man die de vraag naar de ‘ware motieven’ wel het uitvoerigst behandeld heeft,
is Walter E. Houghton in een overigens meesterlijke studie over de literaire waarde
van de Apologia. Hij merkt op dat Newman voor sommige zaken een bijzonder goed
geheugen bezat, maar dat hij moeilijk zijn vroegere motieven kon onthouden. Wel
noemt hij de autobiografie oprecht. Het boek geeft immers nauwkeurig weer wat
Newman in 1864 over zijn geloofsontwikkeling dacht. Houghton heeft er grote
bewondering voor. Newman had het boek niet geschreven als een geraffineerd
opgezette tentoonstelling van eigen voortreffelijkheid. Hij praatte niet goed wat
verkeerd was. Hij deed geen aanval op de anglicaanse Kerk. Hij bedreef geen
propaganda voor Rome. Hij preekte niet. Er was geen pose, geen retoriek, geen
plechtstatigheid. Hij vertelde eenvoudig wat er gebeurd was en wat er in hem was
omgegaan. Maar het is geen weergave van de historische objectiviteit, meent
Houghton. De beweegredenen voor zijn bekering worden door Newman hoofdzakelijk
voorgesteld als intellectuele factoren, maar de eigenlijke, diepere redenen waren
psychologisch, en hingen samen met de teleurstelling, het verdriet en de ellende door
zijn laatste tractaat veroorzaakt. Het lag in Newmans aard, zegt Houghton, het verstand
te wantrouwen. Daarom konden verstandelijke motieven onmogelijk de
hoofdmotieven geweest zijn. Op een scherpzinnige manier tracht Houghton zijn
stelling te bewijzen. Hij citeert passages waarin Newman zegt, dat bij redeneringen
de aangevoerde redenen meer de symbolen zijn van de werkelijke gronden dan die
gronden zelf, en dat deze redenen slechts bij benadering de eigenlijke redenen
aangeven. Trouwens, vraagt Houghton, hoe kón hij de eigenlijke psychologische
factoren op de voorgrond plaatsen? Hij zou dan hebben moeten zeggen: ‘Ik heb de
Engelse Kerk verlaten uit wrok en wrevel om de manier waarop ik na het Negentigste
Tractaat werd behandeld’. Daarenboven, zo gaat Houghton verder, Newman heeft
wel degelijk de psychologische factoren beschreven, soms zelfs op opvallende
4) J.A. Froude, Short Studies on Great Subjects. IV. Longmans, London, 1893, pp. 333-334,
339, 348. - Ch. Sarolea, Cardinal Newman, Edinburgh, 1908, p. 61.
5) F.L. Cross, John Henry Newman, Glasgow, 1933, pp. 132, 143.
6) Sean O'Faolain, Newman's Way, London, 1952, pp. 152, 224.
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plaatsen. Hij haalt de passages aan waarin Newman spreekt over de onrechtvaardige
behandeling, de vervolging en de verbanning die hij moest verduren, en hij
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wijst op de begeleidende gevoelens van toorn en wrok. Deze factoren zouden de
noodzakelijke stoot gegeven hebben tot het ontstaan van de verstandelijke conclusies.
Van theorie werden ze praktijk. Over de laatste jaren vóór Newmans bekering schrijft
Houghton letterlijk:
Laat de weergave van de beweegredenen duister zijn,.... de mens Newman
wordt desondanks levendig en scherpomlijnd afgeschilderd. Wij zien hem
gevangen tussen tegenstrijdige machten, die zich concentreren niet rond
Rome maar rond Oxford en al wat Oxford symboliseert. Hij wordt door
zijn toorn en hevige afkeer op de vlucht gedreven, en tegelijk door zijn
levenslange gewoonten en gehechtheid tegengehouden. Wij zien zijn
droefheid over de vijandelijke ontvangst van het Negentigste Tractaat;
zijn groeiende wrevel tegen de bisschoppen omdat ze dat tractaat bleven
veroordelen, en nog meer tegen de Londense kranten en Oxfordse spionnen,
die zijn afzondering in Littlemore verstoorden; wij voelen de bitterheid
over de gefluisterde insinuaties - eenmaal zelfs in omloop gebracht door
een bisschop - dat hij al in loondienst stond van Rome; wij horen zijn
protest dat hij niet handelde uit geprikkeldheid of teleurstelling, wat hij
zo dikwijls herhaalt dat wij het tegenovergestelde gaan denken; wij
bemerken zijn nare ervaring dat oude vrienden en bekenden hem vermeden
alsof hij besmet was; en wij lezen vooral over het wanhopige gevoel alleen
te staan en verlaten te zijn, met het bewustzijn opzij geschoven te worden
‘zonder dat iemand het voor mij opneemt’. Wordt dat allemaal niet op een
schitterende manier verteld? En met dezelfde scherpte voelen we de
tegenovergestelde emoties, die zijn beslissing zo lang uitstelden en lam
legden; de altijd weer terugkerende angst dat hij leed aan een
onoverkomelijke waanvoorstelling; de hartstochtelijke liefde voor Oxford,
met de diepe behoefte van zijn hart om zijn oude vrienden, zijn oude
genegenheden te behouden7).
Het is een weerzinwekkende gedachte dat Newman de anglikaanse Kerk zou hebben
verlaten uit wrok, wrevel en wraakzucht. Heel het heldhaftige leven in de katholieke
Kerk, een leven van vijfenveertig jaren, zou dan zijn grondslag hebben in een gevoel
van rancune en een verlangen naar revanche. Zijn onvoorwaardelijke overgave aan
Gods Wil, waarvan we zoveel voorbeelden vinden in die periode van zware
beproevingen; zijn rotsvast geloof in de Kerk ondanks alle moeilijkheden met de
kerkelijke overheid; zijn voortdurende pogingen om die Kerk tegen de komende
grote gevaren te wapenen ondanks alle tegenwerking van vroegere vrienden, kardinaal
Wiseman, kardinaal Manning, Ward en Faber; zijn intieme omgang met God ondanks
alle schijnbare Godverlatenheid; hoe kan dat alles steunen op wrevel en wraak? Hij
had zichzelf dan al die jaren moeten bedriegen. Hij had altijd moeten huichelen of
een verwrongen zieleleven moeten leiden, indien de grondslag van dit leven zo
menselijk, ja zo minderwaardig was. Waarom dan zouden we de man niet geloven
die martelaar geworden is voor zijn overtuiging?
Wanneer men de geschriften bestudeert die Newman publiceerde na zijn overgang
of die door anderen uitgegeven zijn na zijn dood, komt men tot een heel andere
7) W.E. Houghton, O.c., pp. 95-112, speciaal pp. 110-111.
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conclusie. Zijn Meditaties en godvruchtige oefeningen wijzen onmiskenbaar op een
ziel die uiterst oprecht staat tegenover zichzelf en tegenover God. Daar bidt hij: ‘O
mijn God, ik voel mij geheel verslagen als ik denk aan de toestand waarin ik mij
bevind. Wat zal er van mij geworden als Gij streng zijt?’8). Met een bijna angstvallige
nauwkeurigheid beschrijft hij in zijn

8) Meditaties en godvruchtige oefeningen. (Meditations and Devotions). Vertaald door Prof.
Aur. Pompen, 1955, p. 51. Ook de Apologia zelf werd door hem vertaald. Alle moderne
Newmanvertalingen zijn uitgegeven door Paul Brand.
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Ontwikkeling van de geloofswaarheden de diepste verstandelijke - ik zou haast zeggen
historisch-wetenschappelijke - grondslagen van zijn geloof en eindigt met de woorden:
‘En nu, dierbare lezer, de tijd is kort, de eeuwigheid is lang. Wijs niet af wat ge hier
hebt gevonden; beschouw het niet als een louter meningsverschil van onze tijd;....
misleid u niet met de waan dat het ontstaan is uit teleurstelling, afkeer, wispelturigheid,
gekwetste trots, overdreven gevoeligheid of andere zwakheden...’9). In zijn moeizaam
geschreven werk Zekerheid vinden we weer op een andere manier verteld waarom
hij katholiek is: ‘... ik sta wantrouwend tegenover wetenschappelijke demonstraties
als het gaat over concrete feiten.... Wat mij betreft, het komt beter met mijn eigen
opvattingen overeen, te trachten het christendom te bewijzen op dezelfde informele
manier waarop ik met zekerheid bewijzen kan dat ik ter wereld gekomen ben en bij
mijn dood die wereld verlaten zal’10). Na in vierhonderd bladzijden de wegen van de
menselijke geest te hebben gevolgd die naar de volkomen zekerheid leiden, geeft hij
als voorbeeld van zijn theorie het gedachtenproces dat hemzelf de volkomen zekerheid
van het katholieke geloof schonk, een proces waarbij al zijn vermogens een rol spelen,
maar het verstand de leiding heeft en het beslissende woord spreekt11). Heel duidelijk
beschrijft hij de motieven kort voor zijn overgang in een brief aan zijn zuster Jemima:
.... Ik kan maar één beweegreden vinden: het gevoel van een niet te
omschrijven gevaar voor mijn ziel als ik blijf waar ik ben. Een klare
overtuiging van de wezenlijke identiteit tussen het christendom en het
systeem van de roomse Kerk staat mij nu al drie volle jaren voor de geest.
Het is meer dan vijf jaar geleden dat die overtuiging zich voor de eerste
maal van mij meester maakte, alhoewel ik er tegen vocht en haar overwon.
Ik weet dat al mijn gevoelens en wensen afkerig zijn van de verandering.
Er is niets dat mij naar elders trekt. Ik heb zo goed als nooit een roomse
kerkdienst bijgewoond; zelfs toen ik in het buitenland was, heb ik geen
kennis met katholieken aangeknoopt. Ik voel niets voor hen als partij. Ik
ben alles aan het verliezen. Ik ben mij niet bewust van het minste gevoel
van wrok, afkeer of iets dergelijks, waardoor ik weggedreven word van
mijn tegenwoordige positie....12).
Het is verder een raadsel hoe Newman zijn rancuneuze instelling ten opzichte van
de anglicaanse Kerk en haar bestuurders zó kon verdonkeremanen. De oratoriaan
Father Stephen Dessain is enkele jaren geleden begonnen Newmans brieven te
publiceren, twintigduizend in getal. Zo juist is het vijfde deel verschenen, dat, evenals
de vier eerste verzamelingen, brieven afdrukt geschreven na 9 oktober 1845, de
datum van zijn overgang. In deze soms zeer lange brieven is er geen spoor te vinden
van een verlangen naar revanche. Wel valt ons op het serene evenwicht van een geest
9) De ontwikkeling van de geloofswaarheden (An Essay on the Development of Christian
Doctrine). Vertaald door Prof. Aur. Pompen. 1957, Cf. p. 268.
10) Zekerheid (An Essay in aid of a Grammar of Assent). Vertaald door P. Dr. Zeno. 1963, p.
257.
11) Zie An Essay in aid of a Grammar of Assent, Longmans, London, pp. 409-492. Zekerheid
pp. 243-304.
12) Letters and Correspondence of John Henry Newman. Uitgegeven door Anne Mozley.
Deel II, brief 24 nov. 1844.
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die zich gelukkig gevoelt in de waarheid, en de zelfvergetende edelmoedigheid van
een ziel die leeft voor God13).
Hier komt nog bij dat de Engelsen als volk - Anglicanen, Dissenters, Katholieken
- door de oprechte bekentenissen in de Apologia volkomen overtuigd

13) The Letters and Diaries of John Henry Newman. Edited by Charles Stephen Dessain. Vol.
XI Littlemore to Rome. Oct. 1945-Decembet 1846; vol. XII Rome to Birmingham, 1847-1848;
vol. XIII Birmingham and London, Jan. 1849 - June 1850; vol. XIV July 1850 - Dec. 1851;
vol. XV Jan. 1852 - Dec. 1853. - Thomas Nelson and Sons Ltd. London. - Er is geen beter
middel om Newmans gehele persoonlijkheid te leren kennen dan, na het lezen van zijn
werken, zijn brieven te bestuderen. Hierin geeft hij zich volkomen. Zij fotograferen als het
ware in momentopnamen zijn gewone dagelijkse leven met alle moeilijkheden en aangename
ervaringen, maar ze geven tegelijk zijn inwendig leven, zijn ideeën, stemmingen,
gemoedsaandoeningen en al wat er in een gevoelige, diep-godsdienstige ziel omgaat. De
voetnoten, waarin ook de brieven van zijn correspondenten worden verwerkt, maken de
inhoud van de brieven voor ieder duidelijk. Vooral de twee laatste delen zijn bijzonder
interessant vanwege de contemporaine beschrijving van het herstel van de kerkelijke hiërarchie
in Engeland en van het Achilli-proces. Het is een uiterst waardevolle uitgave.
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zijn geworden van Newmans eerlijkheid14). Dit kan men niet verklaren uit reeds
aanwezige sympathie. Want terwijl de aanvaller grote populariteit genoot, hadden
de Anglicanen de man uit het oog verloren die zij eens als een verrader hadden
beschouwd. Zij werden alleen zo nu en dan aan hem herinnerd door hatelijke
toespelingen in de pers en geregeld terugkerende insinuaties als zou hij spijt hebben
van zijn overgang en op het punt staan terug te keren. Ook de katholieke wereld was
hem gaan wantrouwen. Hij zou wereldse en zelfs ketterse ideeën bevorderen. En nu,
ineens, na het verschijnen van de Apologia breekt er een algemeen gejuich los als
een oprecht gemeende gelukwens. De tegenstander blijkt verslagen. Zijn aanklacht
wordt als een laffe, afkeurenswaardige daad beschouwd. Dit zou allemaal onmogelijk
zijn geweest, wanneer Newman zijn zelfverdediging zó geraffineerd had opgesteld
dat hij de eigenlijke reden van zijn overgang verborgen had weten te houden en het
licht van zijn verstand en de stem van zijn geweten vrijwillig en bewust zou hebben
genegeerd. Een hele natie had dit niet goedmoedig over het hoofd kunnen zien.
Waar zou verder Newman die natuurlijke aanleg voor het Katholicisme vandaan
gehaald hebben? Als kind totaal onbekend met het Katholicisme en opgevoed in de
anti-katholieke traditie van de grote massa der Anglicanen, ging hij als jongen mee
met de ‘evangelische stroming’ in de staatskerk en absorbeerde alle dwaze
vooroordelen die hij later zou beschrijven in zijn Present Position of Catholics15).
Tot diep in de Oxford Movement bestreed hij ‘het systeem van Rome’. Toen zijn
verstand milder begon te oordelen over de katholieke Kerk, kon zijn gevoel maar
moeilijk met die mildheid instemmen. Bij zijn overgang ondervond hij dan ook niet
de jubelende blijdschap die anderen in die omstandigheden ervaren. Nee, zijn aanleg
was niet ‘naturaliter catholica’.
Ik moge deze beschouwing beëindigen met het getuigenis van twee van Newmans
leerlingen die hem niet gevolgd zijn in zijn ‘vlucht naar het Katholicisme’. De een,
Thomas Mozley, had op het punt gestaan katholiek te worden, maar zich op het
laatste ogenblik teruggetrokken. De ander, James Anthony Froude, werd ongelovig
en hield zijn meester niet altijd de hand boven het hoofd. De eerste schreef na het
verschijnen van de Apologia: ‘Zolang ik Newman persoonlijk kende en met hem
omging, heb ik er nooit een ogenblik aan getwijfeld of hij wel ten volle meende wat
hij zei, en ik kon niet anders denken

14) Zie Meriol Trevor, Light in Winter, London, 1962, pp. 338, 344-345, 346. Wilfrid Ward,
The Life of John Henry Cardinal Newman, London, 1913, II, p. 32-36.
15) Door Prof. Aur. Pompen vertaald onder de titel: Protestanten en Katholieken, Bussum, 1958.
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of hij was volmaakter overtuigd van de waarheid van zijn uitspraken dan elke andere
mens die ik tot dan toe ontmoet had’16). En Froude schreef: ‘Newmans hele leven
was een strijd geweest voor de waarheid. Hij had er zijn eigen belangen voor
verwaarloosd; hij had er zelfs niet aan gedacht. Hij gebruikte zijn uiterst machtig en
scherpzinnig verstand om de overtuigingen te funderen van zijn geweten, dat gevoelig
was op het overdrevene af’17).
Mogen we uit dit alles niet de conclusie trekken dat alle verklaringen die Newmans
uitleg verwaarlozen, foutief zijn? Newman werd katholiek omdat hij geloofde in de
waarheid van het katholicisme.

16) Zie W. Barry, Cardinal Newman, London, 1927, p. 131.
17) J.A. Froude, o.c., IV, p. 326.

Streven. Jaargang 17

1084

De levende erfenis der Griekse oudheid
Congres in Athene
H. Robbers S.J.
OVER het thema: de levende erfenis der griekse oudheid (the living heritage of greek
antiquity) hield de Fondation européenne de la Culture haar 6e congres in Athene
11-16 mei 1964 onder voorzitterschap van Prins Bernhard. Bij de slotvergadering,
waarin de Erasmus-prijs aan de gezamenlijke Academies werd uitgereikt, was ook
koning Constantijn van Griekenland aanwezig; Prins Peter, oom van de jonge koning
en voorzitter van de griekse afdeling der Fondation had een levendig aandeel in het
beleid van het congres, terwijl recepties, aangeboden door de minister-president
Papandreou en de burgemeester van Athene de ontmoeting met officiële autoriteiten
vergemakkelijkten. Het beroemde ensemble van Dora Stratiou gaf aan de deelnemers
van het congres een voortreffelijke voorstelling van folkloristische dansen uit Epirus,
de Peloponnesus, uit Rhodos, de Dodekanesus en Pontus in Klein-Azië; een
onvergelijkelijk mooie opvoering van Euripides' Andromache werd op een avond in
het uit de tweede eeuw daterend theater van Herodes Atticus gegeven, waar de
toeschouwers tegen de Akropolis aan zaten op de oude stenen zitplaatsen, terwijl
boven hen de machtige resten van het Parthenon in lichtschijn prijkten. Die Akropolis,
de Agora en de Areopaag, het Archeologisch museum en de tentoonstelling der
Byzantijnse kunst werden bezocht, evenals enkele oude beroemde Byzantijnse kerkjes,
die in het thans 2 miljoen inwoners tellende Athene behouden bleven uit de
middeleeuwen. We reden naar het oude klooster van Dafne met in de koepel van de
kerk de zo vaak gereproduceerde, wereldberoemde mozaïek, waarop Christus
Pantokrator is afgebeeld, die de kruisvaarders reeds boeide, en vervolgens naar de
ruïnes van Eleusis langs de heilige weg, die zelfs Romeinse keizers gingen met al
degenen die in de Eleusinische mysteriën wilden ingewijd worden. Feëriek was een
tocht langs de Saronische Golf, met in het verschiet het eiland Salamis, bekend uit
de zeeslag van de Grieken tegen de Perzen, om op de zuidpunt van Attica bij kaap
Sunium, waarop in de hoogte nog enkele kolommen staan van Poseidons tempel, de
zonsondergang te zien, een schouwspel daar, dat al in de oudheid vermaard was.
Buiten dit gemeenschappelijk program van enige honderden deelnemers uit Europa
en Amerika van niet-communistische landen, gingen nog velen mee met de cruise
langs de eilanden in de Egeïsche zee, en bijna allen bezochten Delphi, het
indrukwekkende orakeloord, waar het majesteitelijke van die bergrotsen wel een
contact met de godheid moest suggereren.
Onder de ruim 100 nederlandse congressisten waren 6 universiteitsprofessoren en
een 20-tal studenten, aan wie het Departement van O.K. & W. en het Prins
Bernhard-fonds de mogelijkheid boden. Ook uit het overige culturele leven, uit de
bedrijfs- en financiële wereld waren er velen. Soortgelijke figuren vertegenwoordigden
Frankrijk, Duitsland, Zweden, België, de Verenigde Staten
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en andere landen. Het doel van deze Fondation is immers vooral te stimuleren en de
rol van een moderne Mecenas te vervullen voor allerlei europese culturele activiteiten,
doch zelf niet al te veel op te zetten. Robert Schuman, Denis de Rougemont e.a.
richtten deze europese stichting op, die geen officiële instantie is; Prins Bernhard
werd weldra uitgenodigd als voorzitter op te treden. In het bestuur der organisatie
zijn 18 landen vertegenwoordigd; eerst was de zetel er van te Genève, thans te
Amsterdam. Met de Raad van Europa werd een innig contact gelegd. In 1962 ging
een groep uit deze stichting zich tussen de heel oude inspirerende muren der
historische abdij van Royaumont beraden over een cultureel programma, getiteld:
In het gezicht van de 21e eeuw. Wel overtuigd van de betekenis van het verleden,
wil men toch vooral de jonge generatie in de europese cultuur van de toekomst
betrekken. Al was het thema van het Atheense congres een blik in het verleden, het
bedoelde toch vooral ons te bezinnen over de invloeden daarvan op de samenleving
van heden, en lessen te leren voor de dag van morgen. Men organiseert europese
ontmoetingen en concours en looft prijzen uit; in een zeer wijd verband beoogt men
een atlantische samenwerking. Voor deze hoogstrevende ambities poogt men europese
en amerikaanse stichtingen te doen samenwerken; de leidende idee is de mensen
bewust te maken van de rijkdommen der europese cultuur. Tijdens het vorige congres
te Brussel zei Romano Guardini, die toen de Erasmus-prijs ontving: Europa is wellicht
een politieke en economische en een technische zaak, maar het is bovenal een
geesteshouding.
In drie grote delen had men de behandeling van het algemene thema op dit Atheens
congres gesplitst: de wijsbegeerte, de kunst, de staatsopvatting. Rondwandelend op
die bodem van Griekenland gaat men vergelijkingen maken met ons vaderland. We
leerden, dat 100 jaar vóór Christus de Batavieren, onze voorouders, in ons land zijn
aangekomen. Geschriften, kunstmonumenten, literatuur, een staatsvorm of een
wijsgerige visie lieten ze ons niet na; in Athene ziet men een schoon gouden
dodenmasker uit een der koningsgraven van Mycene van wellicht 14 eeuwen vóór
Christus. Daar in Athene disputeerde een Socrates op de Agora 400 vóór Christus
en stichtte Plato zijn Academie met de ideeën waarvan iedere latere, ook hedendaagse
wijsbegeerte zich nog steeds eens of oneens verklaart. Het is nauwelijks in te denken,
wat 't huidig Europa - en ook Amerika - zouden zijn, als men de cultuur van de
Grieken wegdenkt of als bij Salamis de Perzen en niet de Grieken hadden overwonnen
(480 v.Chr.), als niet de griekse wijsbegeerte langs de kerkvaders en de scholastiek
zo intens het westers christelijk denken had beïnvloed, als niet de Atheense democratie
sinds Pericles met al haar tekorten toch nog steeds voor het westers gevoel een meer
te verkiezen staatsvorm geacht wordt dan die van de aziatische alleenheerser. Wat
Europa zonder dit alles zou zijn, laat zich nauwelijks voorstellen. Het werd dezer
dagen gezegd: zonder Griekenland had de mens niet eens de gelegenheid, door de
verschrikkelijke bekoring tot vernietiging van zoveel schoons te overwinnen, te tonen
dat hij waardig is om mens te zijn. Ook veel van de morele en logische wapenen die
ons in staat stellen de cultuur te vernietigen, gaf Griekenland ons. Griekenland leerde
ons nadenken, niet alleen waarom het schone schoon en het ware waar is, maar ook
waarom de moraal basis moet zijn van vriendschap en van de samenleving in
maatschappij en staat.
De eerbied voor Griekenland zal bij Christenen steeds overtroffen worden
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door onze liefde tot het heil, dat wij aan Christus danken, maar vergeten we niet, dat
dit heil door Christus zich vanuit het Jodendom plantte in de grieksromeinse wereld:
de sporen daarvan laten zich niet uitwissen1).
Uit de gehouden referaten mogen enige gedachten worden gelicht, die aangeven
hoezeer de europese cultuur schatplichtig is aan Griekenland. De westerse beschaving
berust op een paar grondstellingen, die aan het menselijk leven zin en waarde verlenen,
aldus werkte A.J. Festugière O.P. uit. Deze grondstellingen werden in het westen
voor het eerst door de Grieken op beslissende wijze geformuleerd. Uit het inzicht
van het wezen van de mens volgt dat zelfrespect, en daaruit volgt de paradox, die in
Plato's Gorgias staat, dat het verkieselijker is onrecht te lijden dan aan te doen, en
beter de dood te ondergaan dan de waarheid te verraden of ontrouw te worden aan
de normen die zich als een morele wet aan de mens opleggen.
Dat oude Griekenland mag niet tot een liefelijke tuin met vreedzaam discuterende
wijsgeren geïdealiseerd worden: ook zij waren mensen vol zucht naar eer en roem,
gekarakteriseerd in Achilles en Alcibiades. Nog vele andere hartstochten zien we
doorbreken. Wat echter een beschaving kenmerkt is vooral de idee die men zich van
de wereld maakt, van een waardeleer en bovenal van de waarde die geacht wordt
zich als absoluut, ongeconditioneerd aan te dienen. Deze kenmerken van de griekse
cultuur vinden we met name op een beslissend keerpunt in Griekenlands historie,
als een man optreedt die de opvoeder wil zijn, de vormgever van Griekenland op het
einde der 5e eeuw vóór Christus; die man heet Socrates.
Socrates is met Antigone het voorbeeld dat Griekenland ons naliet van de keuze
van de dood boven een zelfvernedering, waarin men gedwongen wordt te doen wat
men kwaad acht. Socrates meent in het diepst van zijn innerlijk wezen een zending
te hebben opgekregen van de Delphische God - het ‘numineuze’ van de Delphische
rotsen en dalen spreekt thans de bezoeker nog aan. Heel de levenswijze en de dood
van Socrates komen ons onbegrijpelijk voor, als men niet aanvaardt, dat hij in zijn
zending heeft geloofd. Hij wil als ‘wijze’ leven, d.i. overeenkomstig het wezenlijke
in de mens. Het wezenlijke of de waarheid is immers, wat de mens wil weten, en
daarnaar tracht de wijsgeer Socrates de blikken van zijn tijdgenoten te richten.
Het conflict waarvoor Antigone in Sophocles' drama komt te staan, is een altijd
herhaald conflict; het gaat om de vraag: zullen we eerder gehoorzamen aan de door
de staatsmacht opgelegde voorschriften of aan de eeuwige ‘ongeschreven’ wetten?
We kennen het antwoord van Antigone, en het resultaat waarop dit antwoord uitliep.
De bovengenoemde kort aangeduide grondbeginselen gaan op de Grieken terug, en die beginselen maakten mede Europa. Het gaat hier niet om bewapening maar
om de ziel!
De fransman Pierre Emmanuel, bekroond met de Grand Prix voor poëzie van de
Académie Française, en die als Visiting Professor doceert aan de Universiteiten van
Harvard, Hopkins Brandeis en Buffalo, noemde zich zelf een barbaar in de zin van
Homerus, omdat hij nauwelijks grieks kent, maar toch juist als Victor Hugo voldoende
de enigmatische zin der griekse mythen verstaat. De mythe van Oedipous bevat
bedektelijk 's mensen bestemming met betrekking

1) Voor de filosofie werkten we dit thema uit in: Antieke wijsgerige Opvattingen in het christelijk
denkleven, J.J. Romen & Zonen, Roermond, 1959.
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tot het absolute; eerst moet Oedipous in zich zelf de oorzaak ontdekken van zijn
gedeeldheid. Als Oedipous gaat inzien tot hoever zijn euveldaad reikt, steekt hij zich
de ogen uit, niet omdat hij niet verlangt te zien, maar om juist in zijn blindheid nu
te zien wat hij niet zien kon toen hij nog ogen had. Hij bevrijdt zich van de angst
door de verantwoordelijkheid voor zijn daad in de gehele draagwijdte op zich te
nemen. In Plato's Symposion, vol van mythen, staan we voor het centrum van het
griekse denken, de volmaakt heldere lumineuze kern: de waarheid, die onzegbaar
schoon is. Alle niet-leven streeft naar leven, aldus wordt daarin uitgewerkt, en alle
leven is geladen met een hang en een drang, een eros naar die schone waarheid. In
die eerbiedwaardige en toch zo jeugdige griekse geest gaan mythos en logos samen,
verbonden als scheppende macht, en zijn rivalen in de expressie van hetzelfde drama
der authentiek beleefde menselijkheid. In die geest gaan we weer leven in de
hedendaagse dialoog, waarin ieder tracht de ander te verstaan door op het plan van
de ander te gaan staan en op zijn golflengte, en zich zo te bevinden in een dialectische
relatie, zelfs tot aan de bitterheid toe, die door breuk en tragedie wordt te voorschijn
geroepen. Ook in de onnoembare eenzaamheid die daardoor is veroorzaakt, en in de
onnoembare veelheid waarin men zijn anonymiteit, zijn naamloosheid diep smartelijk
ervaart, worden we allen opgeroepen door één geest, die der absolute waarheid.
Een geluid, dat niet vaak heden ten dage wordt vernomen, en dat zeer inhoudsvol is,
liet Prof. Wolfgang Schadewaldt uit Tübingen horen: de idee der oude Grieken over
de cultuur, gelegen in de algehele harmonische ontwikkeling van de mens die zich
bevindt in een zelf ook geheel en harmonieus ontwikkelde wereld -, deze opvatting
is geen droombeeld, dat vér af zou liggen van dat beeld waarnaar de aspiraties uitgaan
van de hedendaagse mens uit de technologische tijd. Met meer grond mag worden
gezegd, dat het wezenlijke van de moderne techniek lag in de boezem der idee van
de oude Grieken omtrent de cultuur. Deze bevatte de premisse ervan en wist op zeer
instructieve wijze de plaats van de techniek aan te wijzen in het geheel der menselijke
cultuurpogingen2). Herodotus heeft intense belangstelling voor de grandioze werken
van Babyloniërs en Egyptenaren, voor de doorboring van de berg Athos, verricht
door de Perzen, voor de brug over de Hellespont en voor de onderaardse waterleiding
op Samos. Aeschylos verhaalt van een draadloze telegrafie door middel van, vuren,
die op de rij af werden aangestoken om de overwinning bij Argos te melden. Zelfs
Socrates, op zoek naar de grondslagen van soliede wetenschap, los van alle schijn,
vindt die bij de technici, onder voorbehoud dat zij niet met hun vakkennis en naar
de maatstaf daarvan over al het overige willen oordelen. In alle talen van Europa
spreken we met de griekse woorden: technè, technikos en mechanè; de opvatting is
gewettigd, dat niet alleen het woord maar ook de zaak uit Griekenland tot ons komt.
Al zijn er veelvuldige en gedifferentiëerde latere invloeden werkzaam, de moderne
techniek is een gigantische uitloper van de stroom die in Griekenland ontsprong. De
‘verwon2) Verwante gedachten hieromtrent staan ook uitgewerkt in: A.G.M. van Melsen, Theoria en
Praxis. Rede gehouden in de Verenigde Vergadering van de beide afdelingen der Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 21 maart 1964, N.V. Noord-Hollandse Uitg.
Mij. 1964. Meermalen wordt hierin verwezen naar: Prof. Dr. A.G.M. van Melsen, Evolutie
en Wijsbegeerte, Aula-reeks, Utrecht 1964.
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dering’ die hen tot wetenschap en wijsbegeerte bracht, leidde hen ook er toe het
wezen der verschijnselen te onderzoeken. Met de getallen werkten ze niet slechts
om te rekenen uit noodzaak; de onderlinge betrekkingen, verhoudingen en
symmetrieën der quantitatieve grootheden bracht hen tot de ‘verwondering’ waaruit
de mathesis werd geboren. De Griek bereidde niet alleen zalfjes en drankjes, sneed
en brandde, maar hij zocht ook naar het ‘wezen’ der gezondheid: dat ‘wezen’ zou
volgens hem zijn een harmonie der vochten, en het ‘wezen’ der ziekte een verstoring
dezer harmonie; kort gezegd, daarmee zag de geneeskunde als wetenschap het licht.
Wat Presocraten met archai en stocheia (beginselen en elementen) trachtten uit te
leggen, brachten Plato en Aristoteles in grote visies bijeen, waarin het gaat zowel
over de gedachte, die op de praktische constructieve handeling is gericht, als ook op
de creatie van de technicus. De spreker wilde geen panegyriek houden op de wijze
waarop de ontologie van het antieke Hellas een serie van grondintuïties deed geboren
worden, die van uitzonderlijk belang werden voor onze hedendaagse physica en
techniek. Naast de naam van Aristoteles met zijn werken over ontologie,
natuurwetenschap, meteorologie en biologie, zijn er nog enige illustere namen van
technici blijven voortleven: Ktesibios, Archimedes, Hieron van Alexandrië. Men
construeert in die dagen vooral oorlogstuig en meetinstrumenten van grote
nauwkeurigheid. De theorie van de hefboom en die van het overbrengen der beweging
langs katrollen wordt uitgewerkt en die van de schroef; men ontwikkelt een ballistiek
en komt tot een theorie over het luchtledige; men beschrijft de mogelijkheid om de
atmosferische druk toe te passen en zelfs de stoom. Op een tijdstip waarop in het
Oosten nog de bezadigde patriarchale autocratische en theocratische politieke
systemen heersten, waarvoor de wereldklok heel langzaam liep ondanks hun enorme
krachtsinspanning, heeft dat kleine volk der Grieken met de vlucht van de logos een
nieuwe bron van beroering aangeboord. Die geestelijke ongedurigheid is nu en dan
wel gekalmeerd, maar zet zich toch nog voort vanaf de Grieken tot in de Westerse
wereld. Deze logos, bron van die agitatie en van die geestelijke onrust, beheerst
vandaag nog in de structuur van onze moderne techniek al die verschillende wijzen
van denken en leven in de beschavingen van de volkeren op de aardbol. De Grieken
hebben hun industrie en techniek wel toegepast in de strategie en de architectuur,
maar ze nauwelijks benut als een instrument tot pleonexia, om meer te willen hebben
en bezitten. De reden van deze reserve is niet alleen te zoeken in het economisch of
sociaal domein, maar veeleer in juist dezelfde gedachte waarmede zij geestelijkerwijze
de technologie als methode en wetenschap van de produktie in hun staatsopvatting
hebben gefundeerd, in hun opvatting van de betrekkingen tussen het menselijke en
het goddelijke; in één woord, in hun idee van cultuur. De Grieken hebben ons
erfgenamen gemaakt van hun philosophische opvatting van de cultuur, en tevens van
een wijze van gebruik der techniek. In hun zeer begrensde wereld kenden ze het
leven en de mensen, en zij wisten, uitgaande van een minimum aan experiëntie, een
maximum van algemeen inzicht te verwerven. Daarom keren we steeds weer terug
naar Griekenland, zo besloot deze inleider. Hij citeerde daarbij de raad, die Plinius
de jongere aan een vriend meegaf die naar Griekenland reisde: denk er aan, dat ge
gaat ad hommes maxime homines, ad liberos maxime liberos, naar mensen die op de
hoogste sport mensen zijn, naar vrijen, die wel het meest vrij zijn.
Ook over de kunst werd op dit congres gehandeld; omdat in deze lentemaan-
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den in Athene de grote tentoonstelling van Byzantijnse kunst werd gehouden,
belichtten sommige voordrachten ook de esthetische facetten van deze Byzantijnse
kunst. De eigen aard hiervan, die de kunst is der Oosterse Kerk en bij uitstek religieus,
is een expressie van het sublieme, en men moet daarin niet het realisme noch het
idealisme zoeken van de kunst in het oude Griekenland. En toch, aldus beweerde
Prof. P.A. Michelis, is ook de Byzantijnse kunst, ondanks zijn anti-klassieke vorm,
beheerst door de klassieke Helleense geest; de beschouwende idealistische traditie
die zij voortzet in een christelijke wereld, is een contemplatief mysticisme genoemd.
De wensen, geuit in de vriendelijke begroetingswoorden van Prins Bernhard, waren
als verwerkelijkt te constateren bij de sluiting van het congres: het waren dagen van
geestelijke verrijking.
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Filosofie in Japan*)
H. van Straelen S.V.D.
ALS men met Japanse collega's discussies voert is het zeer opvallend, hoe in de
gesprekken steeds de namen van Europese filosofen genoemd worden en hoe die
mensen vertrouwd zijn met het min of meer persoonlijk jargon, dat deze of gene
westerse denker zich heeft aangemeten. Het Sartriaanse ‘être en soi et pour soi, le
corps pour autrui, l'engagement, la nausée, la réalité vécue’, Gabriel Marcel's ‘la
parole parlante et la parole parlée’ hebben equivalente Japanse vertalingen gevonden.
Zo zijn ook de ‘Geworfenheit, Zeitlichkeit der daseinsmäszigen Räumlichkeit, das
Umgreifende, Existenzerhellung, Sein zum Tode’ of hoe dit exclusief vocabulaire
van de Duitse existentialisten ook heten moge, in het Japans overgebracht. Hegels
‘dialektische Umschlag’, Marx' ‘ideologischer Ueberbau der Produktionsverhältnisse’,
Pascals ‘esprit du coeur’, Kants ‘Phänomenon’ en ‘Noumenon’ worden in hun
oorspronkelijke taal ofwel omschreven in het Japans in de conversaties gebruikt.
Hoe zelden hoort men daarentegen ‘muga, gorin, gojo, chokkan’ of de andere vele
termen die gebruikt worden in de Confuciaanse of boeddhistische wijsbegeerte. Als
een Japanner het woord: ‘tetsugaku’ (wijsbegeerte) hoort, denkt hij alleen aan westerse
filosofie. Op de meeste Japanse universiteiten is dit een voorgeschreven vak, terwijl
Oosterse wijsbegeerte - als men dat tenminste zo noemen mag - gereserveerd blijft
voor speciale cursussen, die overigens niet veel bezocht worden. Bijna al de Japanse
wijsgeren zijn mensen die de westerse filosofie gepopulariseerd hebben. Nishida
was de eerste die een eigen systeem opbouwde. Hij wordt dan ook wel als de enige
originele denker van formaat beschouwd, maar wordt toch door de Japanse studenten
nauwelijks gelezen. Zijn taal en termen zijn voor de meesten onbegrijpelijk. Een
inzage in de vele filosofische handboeken, momenteel in gebruik, brengt de duidelijke
conclusie: wijsbegeerte in Japan betekent westerse filosofie. Zij deed haar intrede in
de zestiger jaren van de 19e eeuw. Het program der eerste colleges in de Europese
filosofie die in Japan gegeven zouden worden, werd door Amane Nishi opgesteld in
het ‘Bansho Shirabesho’, het ‘Research-instituut van de boeken der barbaren’. Dat
gebeurde in 1862. Om de nieuwe leer te onderscheiden van het Confuciaanse en
boeddhistische geestelijke erfgoed, gebruikte Nishi de term ‘Kitetsugaku’. Deze term
werd het eerst gebruikt in Nishi's werk Hyakuichi Shinron, ‘De nieuwe leer over
honderd-en-een onderwerpen’. Hiermee begint de triomftocht der westerse filosofie
die, naar mij lijkt, steeds door zal gaan en waarvan het einde niet te zien is. Terloops
moge ik hier opmerken, dat Zen, waarover in Europa en Amerika sinds geruime tijd
een stortvloed van boeken verschijnt, in Japan sterk bergaf gaat. De Zen-kloosters
lopen leeg en de moderne jeugd voelt er weinig voor. Ook wordt door de in Japan
nog aanwezige Zennisten de belangstelling die het Westen voor hun leer vertoont,
weinig gewaardeerd en slechts beschouwd als een voorbijgaande mode-gril. Ik ben
het dan ook eens

*) Dit artikel is de inhoud van een gastcollege, door de auteur gegeven aan de Rijksuniversiteit
van Leiden.
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met Prof. Vos, als hij schrijft: ‘Vooral sinds 't einde van de tweede wereldoorlog
kunnen wij in Amerika van een fad of een rage voor Zen spreken. We vinden hier
een dwepen met het nieuwe en onbekende’1). Verder heb ik met Zürcher nogal eens
de vraag gesteld of men Zen nog wel mag rekenen tot het boeddhisme. ‘Is Zen niet
veeleer de Chinese reactie op de uit den vreemde ingevoerde leer en het resultaat
van een in de hoofdstroom van het eigenlijke boeddhisme al aanwezige
ontwikkelingstendens? Kan een leer die de gehele traditionele dogmatiek van het
boeddhisme verwerpt, de studie van de heilige geschriften uitdrukkelijk afwijst, en
een geheel eigen methodiek heeft ontwikkeld, nog als boeddhistisch gelden?’2). Maar
hoe dit ook wezen moge, op filosofisch gebied is het westen geheel overheersend.
Dit wil echter niet zeggen, dat de Europese wijsbegeerte meer invloed heeft
uitgeoefend op de Japanse mentaliteit en op het Japanse denken dan het Oosterse
culturele erfgoed, dat men geabsorbeerd heeft op honderden manieren. Het is niet
onmogelijk, en het lijkt me zelfs waarschijnlijk, dat dit in de toekomst verandert,
maar momenteel is dit nog niet het geval. Cultuur bestaat niet alleen uit filosofie en
sociaal-politieke strevingen worden niet alleen door zuivere theoretische speculaties
beïnvloed. Of zoals de Japanners het wel uitdrukken: ‘In het dagelijks leven worden
geen conclusies uit vaste premissen getrokken. Daar is alles veranderlijk en
onbestendig. Onze Japanse woorden zijn vloeibaar, terwijl de Europese vast zijn.
Vloeibaar, omdat ze door en door bevochtigd zijn, door en door geladen met emoties.
Ze zwaaien als een schommel en men moet dan meewiegen. In het werkelijke leven
is er weinig logica en daar beginnen de dingen niet met een hoofdletter, noch eindigen
ze er met een punt’.
Om nu op Nishi, de pionier der westerse filosofie in Japan terug te komen: Het is
voor Nederlanders wel wetenswaardig, dat hij in 1862 werd uitgezonden om in
Europa te studeren. Met Tsuda arriveerde hij in Leiden, verrijkte aldaar zijn kennis
van onze taal, die hij al in Japan bestudeerd had en ging bij Vissering college lopen
in recht, economie en politieke wetenschappen en bij Opzoomer in filosofie. Tsuda
publiceerde in 1868 de bij Vissering verkregen kennis in zijn Taisei Kokuho-ron,
‘Het westerse Publiekrecht’. Nishi vertaalde de colleges van Vissering in zijn:
Bankoku Koho en doceerde dit publiekrecht bij zijn terugkeer in Japan. Beiden werden
benoemd voor het ‘Kaisei-sho’, wat zich later ontwikkeld heeft tot de Kaisei-school,
die weer over is gegaan in de beroemde Tokyo-universiteit. Nishi zette zich aan de
herculische taak om westerse filosofische begrippen uit te drukken in Chinees-Japanse
schrifttekens. Maar in hoeverre hij en later vele anderen er in geslaagd zijn om de
ideeën heel zuiver weer te geven, is iets waarover een westerling zelden bevoegd is
afdoende te oordelen. Ik moet hier denken aan de woorden die Schinzinger schreef
in zijn inleiding op Nishida's Intelligibility and the Philosophy of Nothingness:
‘The Japanese, in thinking, envisages these symbols which contain a
tradition of several thousands of years. Their sight brings to the mind
innumerable relations and nuances which may not be explicitly contained
in the thought, but which form an emotional background. In the single
symbolic character, something of the old magic of words is still alive. A
1) F. Vos en E. Zürcher, Spel zonder Snaren, Kluwer, Deventer, 1964, p. 229.
2) op. cit., p. 2.
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translation can never reach the full significance which is represented to
the Japanese mind by the sight of the Chinese character’3).

3) Kitaro Nishida, Intelligibility and the Philosophy of Nothingness, Tokyo, Maruzen,
1958, p. 3.
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Dit maakt het heel moeilijk om b.v. Nishida's gedachten in een westerse taal te gieten,
maar omgekeerd is het mede vanwege de constructie der Japanse taal ook een obstakel
om westerse abstracte begrippen in het Japans zuiver weer te geven. In ieder geval
klagen de Japanners daar zelf veel over. Zo vraagt de zeer intelligente Japanse Shoko
Kishitani zich af:
‘Ob es für die Japaner eigentlich möglich ist, mit einer solchen
Muttersprache die europäische Denkweise, besonders das kausale Denken
und das metaphysische Denken zu übersetzen und selbst das zu vollziehen.
Z.B. mit der japanischen Sprache zwischen dem Sein und dem Seienden
zu unterscheiden, ist nicht so einfach. Denn bei der deutschen Sprache
gehören die beiden Begriffe zu ein und demselben Wort zusammen und
unterscheiden sich voneinander durch die grammatischen Formen. Dieser
Unterschied zwischen dem Sein und dem Seienden ist also wesentlich
anderes als der Unterschied zwischen einem Hund und einer Katze. Nun,
wenn wir jetzt diese beiden Begriffe mit der japanischen Sprache zum
Ausdruck bringen wollen, müssen wir für das deutsche Wort “Sein” ein
japanisches Wort anwenden und für das deutsche Wort “Seiende” wieder
ein anderes japanisches Wort anwenden, da die japanische Sprache keine
entsprechende Flexion hat. Dadurch, dass wir zwei verschiedene Wörter
gebrauchen, können wir den einen Begriff von dem anderen irgendwie
zwar unterscheiden, aber diese japanische Unterscheidung ist lexikalisch
und wenigstens in diesem Sinn kaum etwas anderes, als die Unterscheidung
zwischen einem Hund und einer Katze. Mit der deutschen Sprache kann
man so den Unterschied zwischen dem Sein und dem Seienden sprachlich
klar von dem Unterschied zwischen den Hund und der Katze unterscheiden.
Das können wir nicht mit der japanischen Sprache. Von der Seite der
deutschen Sprache her gesehen, ist das wirklich eine grosse Schwäche der
japanischen Sprache’4).
Maar later zegt ze, dat het toch wel mogelijk moet zijn om westerse filosofische
begrippen in het Japans over te brengen5).
In 1874 adopteerde Nishi dan de term ‘tetsugaku’ voor filosofie. Dit woord is een
afkorting van ‘Kitetsugaku’, dat zelf weer een abbreviatie is van ‘Kikyu Tetsuchi’,
Liefde voor Wijsheid. Zijn volledige werken werden in 1944 uitgegeven. Hij was als vele Japanse geleerden - iemand die eindeloos veel boeken verslindt (aan een
degelijke verwerking ontbreekt het nogal eens), alles door elkaar leest en daarna als
een eclecticus te voorschijn treedt om tenslotte zijn voorliefde te laten uitkomen voor
het empirisch-positivisme van Comte en Mill.
4) Shoko Kishitani, Die Psyche der japanischen Sprache und die europäische Denkweise,
in Zeitschrift für Missionswissenschaft und Religionswissenschaft, oktober I960, pp.
275-277.
5) ‘Wir können ihre Beëinflussung nicht mehr vermeiden. Wir sind also vorbereitet, alles Neue
aufzunehmen, wie unsere Vorfahren immer so gewesen sind. Auf welche Weise die
europäische Denkweise in unser Geistesleben aufgenommen werden kann, das wird unser
heutiges und zukünftiges Problem sein. Jedenfalls können wir dabei nur mit unserer eigenen
Tradition etwas anfangen’. op. cit., p. 281.

Streven. Jaargang 17

Langzamerhand kwamen er allerlei filosofie-professoren uit Europese landen in
Japan doceren, die er nog het hunne toe bijdroegen om filosofie in Japan te maken
tot een zuiver westerse discipline. De momenteel zeer wijd verbreide interesse voor
de westerse filosofie komt zeer duidelijk tot uitdrukking in een haast fabelachtig
grote boekenproduktie. Iets hoeft maar even in Europa en vogue te zijn - vroeger het
intuïtie-systeem van Bergson, nu het Duitse en Franse existentialisme - of binnen
één of twee jaar verschijnen er dozijnen Japanse boeken over dat onderwerp. Enige
tijd geleden heb ik een lijst van vijftig
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Japanse boeken opgesteld (en die was zeker niet volledig), die binnen drie jaren over
het existentialisme verschenen waren. In dit opzicht loopt Japan werkelijk een beetje
achter het westen aan.
Bizonder illustratief is in dit verband de discussie die enkele jaren geleden gehouden
werd in onze Nanzan-universiteit. Prins van Loewenstein (professor in de
geschiedenis) zei in een rede aan het einde van zijn korte, door het toeristenbureau
gestroomlijnde reis door Japan: ‘Dit is een prachtig land, wat een schoonheid, wat
een gracieuze vormen. Wij kunnen hier heel wat leren. Wij moeten meer culturele
uitwissseling met elkaar hebben’. Tijdens de daaropvolgende discussie stond een
onzer meest begaafde studenten - een niet-christen - op:
‘Ik dank de spreker tenzeerste voor al de vriendelijkheden over ons land
en zijn grote waardering voor onze cultuur, zo juist uitgesproken. Ook wij
zijn voor meer uitwisseling, maar wat kunnen wij in ruil geven? Wat kan
Europa van ons overnemen? Zover ik het zie, is het éénrichtingverkeer.
Wij nemen, wij ontvangen, wij imiteren, wij zijn degenen, die receptief
zijn. Onze Japanse huizen hebben we verwisseld voor Europese woningen,
die we Westers gaan inrichten en meubileren. Ons voedsel gaat geheel in
Uw zin veranderen. Ons schoeisel, onze kleding, onze muziek, ons toneel,
onze filosofie, onze techniek en onze wetenschappen, onze steden, onze
sport en onze vermaken, onze ziekenhuizen, onze wegen, en onze
vervoermiddelen, met bijna al het Japanse hebben we afgerekend of we
zijn op weg dat te gaan doen. Wat zijn onze Japanse universiteiten anders
dan een soort overhevelings-installaties van ideeën uit het Westen? Onze
Japanse professoren en speciaal zij die filosofie doceren, studeren ijverig
alles wat in Europa en Amerika verschijnt en zetten ons dat in hun colleges
voor. Is er één universiteit in Europa, waar de professoren Japanse
medicijnen, Japanse techniek of Japanse filosofische werken bestuderen
of doceren? Nogmaals, hooggeachte spreker, wat kan Europa van ons
overnemen?’
Een doodse stilte volgde. Daar stond Prins van Loewenstein, ook hij kon niets
antwoorden. Tenslotte kwamen een paar collega's van mij hem te hulp en wisten de
opmerkingen van deze wel wat al te vurige student behoorlijk te nuanceren.
We mogen immers niet vergeten, dat het overbrengen van westerse gedachten op
zich een grote prestatie is. In Japan zijn er vaklui van allerlei filosofische systemen
en deze verwerken de gedachten van de grote westerse denkers en maken ze klaar
voor een meer algemene consumptie, die met de dag toeneemt. Buiten de filosofische
vaktijdschriften, waarvan er ongeveer 10 zijn, vinden we ook in de meer
algemeen-culturele maandbladen, zoals Sekai of Shisó, heel wat filosofische artikelen
en men moet toch respect hebben voor de Japanse prestatie om de meest moeilijke
westerse terminologie in verstaanbaar Japans over te brengen en om zo te zeggen
voor Japan een nieuwe logica te scheppen6). Denkers als Nishida, Tanabe, Tokahashi,
Watsuji en Hatano kunnen toch wel enigzins vergeleken worden met grote (alhoewel
6) In het zeer bekende en uitstekende filosofische lexikon bij Iwanami uitgegeven, vinden we
het resultaat van bijna een eeuw Japans omdenken van westerse begrippen.
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niet de grootste) denkers van het westen7). En of Japan werkelijk filosofisch even
creatief kan zijn als het westen, met het antwoord op die vraag moeten we nog
minstens een eeuw wachten. Men leze, wat dit betreft, maar eens goed Nakamura's
The ways of

7) Voor een goed overzicht cf. K. Piovesana S.J., Recent Japanese Philosophical Thought,
Enderle - Herder, Tokyo, 1963, 260 pp.
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thinking of eastern peoples. Daarnaast komen de moderne culturele antropologen
ons te hulp, in zoverre zij een nieuwe waardering toekennen aan culturele overname
of culturele ontleningen. In plaats van dit aan culturele inferioriteit toe te schrijven,
zoals herhaaldelijk gebeurd is, wordt heden ten dage de wil om elders gedachten te
ontlenen en om vreemde elementen in het eigen cultuurpatroon op te nemen,
beschouwd als een bewijs van vitaliteit. Ferguson schrijft in zijn Acculturation of
Culture: ‘People borrow often that which they are disposed to invent’. Assimilatie
van culturele fenomena betekent geenszins passieve receptiviteit; een zekere
creativiteit gaat ermee gepaard, althans zeker in Japan. Het is ook een nogal omstreden
vraag, of we überhaupt spreken kunnen van oosterse en westerse visie en men wel
voor de dag kan komen met allerlei generaliseringen, zoals we die o.a. kunnen lezen
bij de Rougemont:
‘L'Orient, c'est l'aurore, le matin, le haut, la droite, l'extrême raffinement,
la lumière, l'Ange de la Révélation, le but dernier, l'âme, l'intention, la
sagesse, la régénération, la connaissance libérée par l'illumination, la patrie
originelle.
Et l'occident: le couchant, le soir, le bas, la gauche, l'épaisseur opaque, la
pénombre, le démon de l'utilitarisme, et de la puissance aveugle, l'oubli
des buts de l'âme, le corps et la matière, l'activité désordonnée, la passion,
la dégradation, la connaissance égarée, et obscurcie par les liens matériels
et passionnels, le lieu d'exil’8).
Het lijkt me, dat tegenwoordig, nu de wereld één is geworden, generaliseringen en
dat strenge scheiden van oost en west geen zin meer hebben. Dr. Zwi Werblowsky,
professor aan de universiteit van Jeruzalem, vroeg in een rede die hij vorig jaar in
Tokyo aan de Kokugakuin universiteit hield, zich af: Ten opzichte waarvan ligt Japan
in het oosten en ten opzichte waarvan ligt Europa in het westen:
‘None of the inhabitants of Greenwich would ever dream of studying
French as an eastern language, and the Far East, as we all know, is west
of California. The terms “East” and “West” are generalizations of a rather
high order and they are, more often than not, used in a cultural sense. It is
this cultural extension of geographical terms, with its implicit suggestions
of contrasting basic patterns, structures, or value systems, which requires
some careful scrutiny’.
En na dit onderzocht te hebben, concludeert hij m.i. zeer terecht:
‘I do not think that the contrastive dichotomy East-West is justified. There
is no Eastern Mind as opposed to the Western Mind, even if the problems
of modernization experienced by the ancient civilizations of the east exhibit
certain common features which differentiate them from the acculturative
problems of more primitive societies. The dichotomy seems to be a piece
of mythology. Hence also its appeal and fascination. A humanity alienated
within itself in its inner being, and divided against itself in its political and
8) L'Aventure occidentale de l'Homme, pp. 25, 26.
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social existence, is striving toward unity. The simplest and most natural
expression of this striving has always been the symbol of union of
complementary opposites or halves. The fashionable slogan of East meeting
West or vice versa may well be a modern version of a conjunctio
oppositorum, an up-to-date politico-cultural yang-yin. But I am not sure
whether it is a life-giving myth that we are dealing with, or rather a
misleading catchphrase. It is not the traditional thought-patterns of the
East which will teach anything to the West. Only the concrete
archievements of the eastern civilizations in responding to the challenge
of modernization and in solving, in their characteristic ways,
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their specific social and human problems of re-adjustment and
re-enculturation, will form their true contribution to the future of an
atomic-electronic humanity in quest of that wholeness which comes from
the spirit’9).
Ik heb het vaste vertrouwen, dat Japan in de toekomst daartoe zijn aandeel zal
bijdragen. Het zal echter nog heel wat tijd vragen. Ik moge hier nogmaals verwijzen
naar het feit, dat de Japanse denkers alles moesten studeren en verwerken wat in het
westen geproduceerd was van Thales tot Jaspers, en van Plato tot Sartre. ‘That they
did a superb job’, schrijft Piovesana, ‘is beyond dispute. Only because of their succes
can we explain the variety of philosophical trends which in the short span of
one-hundred years were imported and diffused and, in varying degrees, domesticated.
Many Japanese philosophers were more than purveyors of Western ideas. The most
creative thinkers among them set out to supply what was felt to be the most striking
lack in the Oriental philosophical heritage, namely, a new logic which would enable
them to complete with Western philosophers. In this quest the best minds, like Nishida,
Tanabe, Takahashi, Mutai and others have spent and are spending a great deal of
time and energy. The earlier vogue of Kantianism as well as the current popularity
of analytical logic in philosophical circles is a sign of the same fundamental desire
to work out a new logic’10).
De moeilijkheid is nu, dat de Japanners toch ‘irrational tendencies’ vertonen,
waaraan Nakamura in zijn reeds vermeld werk een heel hoofdstuk wijdt. Het is waar
dat de ‘joteki bunka’ dit is de cultuur gebaseerd op gevoelens, een, laat ik het noemen,
emotionele logica, of een meer intuïtief denken veronderstelt en niet een logica van
klare onderscheidingen en van een analytisch denken. Maar mij lijkt, dat dit alleen
het geval is bij die denkers, die nog geheel onder boeddhistische invloeden staan,
speciaal van Zen. En dat we daar met irrational tendencies te maken hebben, lijkt
me moeilijk te ontkennen. De bekende professor Suzuki, wiens autoriteit en invloed
in Japan bijna omgekeerd evenredig zijn aan die welke hij in het westen bezit, geeft
als zijn mening te kennen: ‘Wij oosterlingen denken heel anders dan de westerlingen.
In westerse gedachten bestaat iets of het bestaat niet. Als wij daarentegen beweren,
dat iets tegelijkertijd bestaat en niet bestaat, dan zeggen westerlingen, dat dit
onmogelijk is. Eveneens beweren zij: wij zijn geboren en derhalve moeten we eenmaal
sterven. Onze oosterse geest werkt heel anders. We zijn nooit geboren en we sterven
nooit. Geen geboorte, geen dood, geen begin en geen einde, zo denken wij. In het
westen moet er altijd een begin zijn. God moet de wereld scheppen. In den beginne
was het Woord. Wij denken echter in een volkomen andere richting. Er is geen God,
geen Schepper, geen begin, geen Woord, er bestaat zelfs niet eens een niets. Als
westerlingen dit horen, dan zeggen ze: “Dat is volkomen nonsens en geheel
ondenkbaar”. Welnu, als ze dat zeggen, zijn wij het volkomen met hen eens, want
zolang men überhaupt denkt, kan men alleen in de afgrond van absurditeit vallen.
Nu moet het toch aan iedereen duidelijk zijn, dat geen gedachten denken juist onze
manier van denken is’.
9) R.L.J. Zwi Werblowsky, On the Notions of ‘East and West’,
Nihonbunka-Kenkyusho-Kiyo (Transactions of the Institute for Japanese Culture and
Classics), Tokyo, 1964, pp. 1, 2, 6.
10) Recent Japanese Philosophical Thought, p. 246.
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maakte, werd deze overigens zeer beminnelijke man een beetje kregelig en mompelde
zoiets als: dit is niet meer menselijk. En men kan begrijpen, dat Arthur Koestler in
zijn wel wat eenzijdige en nogal overdreven boek The Lotus and the Robot kon
schrijven:
‘Zen's arch-enemy, the thousand-armed hydra which it fights to destroy,
is rational thinking-verbal concepts, definitions, the operations of logic,
classification by categories. The more extravagant koans are designed to
reduce these to absurdity, to undermine the pupil's confidence in his powers
of conscious reasoning and thus to clear away the obstacles to satori - the
sudden flash of intuitive understanding which illuminates the path to
Enlightenment. Hence the distrust of words, considered to be the
germ-carriers of abstract thought’11).
Dit alles moge enigszins van toepassing zijn op Zennisten, maar zeer zeker niet op
die Japanners die sterk onder westerse filosofische invloeden staan. Bij hen vinden
we een klaar rationeel denken; zij kunnen vrij goed analyseren en vandaar dat ik
vermoed en ook hoop, dat we in de toekomst wel Japanse filosofen van formaat
kunnen krijgen.
Een andere eigenschap van het moderne Japanse denken is de grote belangstelling
voor het individu. De reden zal waarschijnlijk wel zijn, dat in het verleden hieraan
zeer veel tekort is gedaan; in ieder geval treft men in de filosofische publikaties
overal sterke personalistische neigingen en tendensen aan. Die interesse neemt
verschillende vormen aan al naar gelang de zienswijze der denkers. Deze
belangstelling is ook in het recente verleden zo sterk geweest, dat zelfs toen het
Hegelianisme hoogtij vierde en het individu in de staat ten onder was gebracht, al
de problemen van de ‘Shutaisei’ t.w. de individualiteit, toch naar voren kwamen. In
deze publikaties werd en wordt ook nog heden de persoonlijke confrontatie van het
individu met staat en maatschappij, of in geval der godsdienstfilosofie die van het
individu met het absolute, uitgebreid behandeld. De prominente denkers zijn ook
hier weer Nishida, Tanabe, Watsuji en Miki. Heden ten dage kunnen we speciaal
drie gezichtspunten van deze ‘shutaisei’ onderscheiden nl. dat van de existentialist,
dat van de Marxist en tenslotte dat van de pacifist.
Welke wegen in de toekomst de Japanse filosofie zal gaan, is natuurlijk moeilijk
met zekerheid te zeggen. Dat zal veel afhangen van de vitaliteit en de creativiteit van
de Japanse denkers zelf, maar dat ze meer zullen zoeken naar algemeen-menselijke
begrippen van universele waarde, lijkt mij toch zeer aannemelijk. De Japanse denkers
willen niet meer beschouwd worden als een eng-gelokaliseerd exotisch oosters
groepje. Zij zoeken steeds meer openheid en dialoog met het westen en met de gehele
wereld. Tenslotte, filosofie is noch oosters, noch westers. Het is een speuren naar de
diepste grond van alle zijn en behoren; het is de hoogste uitdrukking van de algemeen
menselijke behoefte aan kennis en die is niet aan geografische grenzen gebonden.
Filosofen zijn mensen die tijdens hun leven voor de hele mensheid lichten ontstoken
hebben, de een meer, de ander minder en in zoverre zij een weerschijn zijn (hoe zwak
dan ook) van het absolute licht, hebben ze ons mensen verrijkt. Ons leven, ons denken,
11) The Lotus and The Robot, Hutchinson, London, 1960, p. 238.
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die op het gebied der schone kunsten belangrijke bijdragen
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hebben geleverd, waard om door de gehele mensheid hoog geacht te worden, waarom
zouden ze ook niet het hunne ertoe kunnen bijdragen tot dat wat voor ons mensen
de diepste wijsheid is? Of ze nu daadwerkelijk christenen zijn, zoals dat met een
klein miljoen het geval is, of christenen ‘in voto’, in welk geval we zeker van een
10 miljoen kunnen spreken, of dat ze behoren tot die volkssector die het mooiste uit
hun eigen traditie willen verbinden met de beste ideeën uit het westen, deze allen
kunnen met overtuiging de woorden uit het boek der wijsheid spreken: ‘Schoon is
de wijsheid en nimmer verwelkt zij. Ik heb haar gesteld boven scepters en tronen en
bij haar vergeleken telde ik rijkdom voor niets. Alle goud is met haar vergeleken
slechts stof en zilver geldt naast haar enkel als slijk’. Een dergelijke geesteshouding
zal niet nalaten ook in Japan haar vruchten af te werpen.
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Kunstkroniek
G.T. Rietveld leeft voort
G. Bekaert S.J.
‘Tout le monde te connaît, et personne ne t'avait vu’.
P. Valéry in ‘Eupalinos’.
DE plotselinge dood van architect Gerrit Thomas Rietveld op donderdag 26 juni
heeft in ruime kringen verslagenheid gewekt. Enkele jaren geleden ware dit niet zo
geweest. Rietveld was toen wel een naam in de geschiedenis van de moderne
architectuur. Geen chroniqueur kon het zich permitteren hem onvermeld te laten.
Maar verder dan een naam ging het niet. Er stond een heel programma achter, maar
geen persoonlijkheid. Men wist precies op welke plaats men de naam Rietveld in de
geschiedenis van de hedendaagse architectuur kon treffen. Buiten deze zeer precieze
context kwam hij niet voor.
De laatste jaren lag de situatie, althans in Nederland, anders. De ‘gekke Gerrit’
van Utrecht was nu, vooral sinds de feesten bij zijn zeventigste en vijfenzeventigste
verjaardag, als sympathieke persoonlijkheid bekend en min of meer au sérieux
genomen. Er leven in Nederland nog een paar vergeten pioniers van de moderne
architectuur, een Mart Stam bijvoorbeeld. Maar G. Rietveld kon men de jongste tijd
niet meer onder hen rekenen. Hij was een levende aanwezigheid, vooral bij de
jongeren. Een beetje tot zijn eigen verbazing vroeg men hem niet alleen ten allenkante
om raad, deed men niet slechts een beroep op zijn oordeel, gaf men hem niet slechts
belangrijke en delicate opdrachten, men schonk hem, die zich met een tikje ironie
als een ‘piraat in het bouwen’ beschouwde, ook grote eer. Op zaterdag 11 januari,
om slechts zijn laatste onderscheiding te vermelden, werd hij onder prof. ir. H.J. van
den Broek tot doctor honoris causa gepromoveerd aan de technische hogeschool van
Delft. In juni 1963, bij zijn vijfenzeventigste verjaardag, had de pers zijn naam een
nationale bekendheid gegeven.
Dat alles bracht met zich mee dat men die kleine robuuste zeventiger was gaan
beschouwen als de eerste architect van Nederland, de voorganger naar wie men veilig
opkijkt, de man die in een chaotisch architectuurbestel had stand gehouden op het
scherp tussen veel spot en weinig erkenning en nu nog met evenveel mildheid,
eenvoud, scherpzinnigheid en onafhankelijkheid als veertig jaar tevoren zijn inzicht
in de problemen van de architectuur mee kon delen. Men bouwde op hem
verwachtingen voor de Nederlandse architectuur zoals men dat nooit eerder had
gedaan. Daarom sloeg het bericht van zijn dood zo in.
Rietvelds naam zal wel voor altijd verbonden blijven aan twee over de gehele wereld
bekende werken: de rood-blauwe latjesstoel van 1917 en het Schröderhuis dat hij in
1924 te Utrecht aan de Prins Hendriklaan bouwde. Het zijn beide
programmaverklaringen of juister misschien programmabepalingen - want woorden
komen er niet bij te pas - van uitzonderlijk karakter. Zij zijn tegelijkertijd radicaal
én compleet, principieel én intuïtief, rigoureus overlegd én uiterst gevoelig, uitdagend
én klassiek, eerstelingen van een nieuwe stijl én de meesterwerken ervan. Daardoor
is het te verklaren dat ze, meer dan veertig
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jaar oud, op de huidige dag even fris en nieuw aandoen als waren ze gisteren gemaakt.
Het woord ‘maken’ is hier op zijn plaats. Rietveld heeft destijds wel geschreven
in de Stijl en zelfs gedurende een paar jaar in i 10 een kroniek van architectuur
gevoerd, maar daarin had hij het nooit over eigen werk. Dat maakte hij. Woorden
bij architectuur hield hij zelfs voor gevaarlijk. In een van zijn i 10-kronieken noteerde
hij eens: ‘Om iets te maken, is het m.i. volstrekt niet nodig, eerst een verklaring of
verantwoording te kunnen geven waarom het juist zó moet zijn; integendeel is
behoefte aan uiting in een vorm gedeeltelijk opgeheven als men het al in woorden
heeft kunnen zeggen’. Met deze notitie geeft de kunstenaar Rietveld zich helemaal
bloot. Hij was een kunstenaar, geen functionaris zoals hij zichzelf spottend pleegde
te noemen. Men zou op hem zelf zijn oordeel over prof. Eschauzier kunnen toepassen:
‘Invloed van Berlage of van de Amsterdamse School was bij hem niet direct aan te
tonen; Bauhaus of Stijlbeweging zullen voor hem wel iets betekend hebben, maar
waren allicht te leerstellig. Nieuwe zakelijkheid en radicaal functionalisme hebben
hem nooit in creatieve opwinding gebracht’. En meer dan dat. De grote
wereldbeschouwelijke, sociaal-economische of technische problemen die de
architectuur van onze tijd bewegen, waren voor Rietveld in zekere mate onwerkelijk.
Voor hem, zoals voor elke waarachtige kunstenaar, was slechts zijn kunst levend.
We laten hem nogmaals zelf aan het woord in het nummer 17-18 van i 10 van 1928:
‘De directe ervaring der realiteit, het gewone, eenvoudige, waarvoor we slechts de
ogen behoeven te openen, de hand uit te steken, dat onmiddellijke leven is zeer
zeldzaam. Onverwerkte, gedwongen of sleurindrukken, dit zijn indrukken op niet
actieve (vermoeide of niet ingestelde) zinnen, werken op ons organisme krenkend,
vertroebelend en afbrekend. De directe zinnelijke ervaring met actief ingestelde
zinnen is de bestendiging en groei van ons bestaan.
Een beeldhouwwerk, dat onze vormenzin als klaarheid ervaart; dat niet gemaakt
is uit esthetische of ideële bedoeling en zonder symbolische begeleidingen, alleen
om de realiteit directer te ervaren, is onontbeerlijk. Een schilderij van Picasso of van
der Leek bv. is in tegenstelling tot onze dagelijkse zinnelijk-chaotische en zakelijk
constaterende gezichtsindrukken (naast en achter het wezenlijke) eigenlijk de gewone
directe werkelijkheid - al is ze dan tot kleur gespecialiseerd.
Zo kan ook architectuur ons tot de werkelijkheid brengen. De zakelijke architectuur
moet recht op het doel afgaan.
We moeten helpen het leven te vereenvoudigen, te verlossen van overtolligheden...
... De zakelijke architectuur moet niet slaafs voldoen aan bestaande behoeften. Ze
moet ook levensvoorwaarden onthullen. Ze moet niet zijn constatering, maar
intensieve ervaring der ruimte.
De werkelijkheid die de architectuur scheppen kan is de ruimte’.
Deze eenvoudige zinnen zal Rietveld zijn leven lang kunnen herhalen. Alles wat
hij zei of deed was er een toepassing, een uitbreiding of variatie van. In een toespraak
bij zijn zeventigste verjaardag moet hij bekend hebben dat zijn kracht en zijn
volharding lagen in een dagelijkse verwondering, in een dagelijks opnieuw ontdekken
van de gewone, directe realiteit.
Nu we toch aan het citeren zijn zult u me nog wel één treffend citaat toestaan! Het
is een woord van Hugo Ball over Paul Klee, dat zonder meer op Rietveld
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over te dragen is: ‘... in einer Zeit der Kolosse verliebt er sich in ein grünes Blatt, in
ein Sternchen, in einen Schmetterlingsflügel, und da sich der Himmel und alle
Unendlichkeit darin spiegelt, malt er sie mit hinein...’. Rietveld heeft al zijn werk
gemaakt vanuit die directe, concrete verwondering over het bestaan. Hij heeft ons
weinig of geen technische oplossingen voor onze hedendaagse architectonische
problemen aan de hand gedaan, maar ons opnieuw de zin en de werkelijkheid van
de ruimte en van het bouwen gereveleerd. De woningnood berekende hij niet in
aantal kubiekmeter.
Voor de oorlog had hij slechts een klein kantoor aan de Oude Gracht te Utrecht,
zonder telefoon. Hij was haast niet te bereiken. Zoals prof. van den Broek het
verklapte heeft men bij de wederopbouw na de oorlog herhaaldelijk gepoogd Rietveld
daar op grote schaal bij te betrekken. Maar die grote schaal lag hem niet. Hij deed
niet mee. Hij had geen ambitie een stempel te drukken op de architectuur van zijn
tijd. Hij wilde slechts een paar heldere dingen maken, waar hij, de handwerker,
volkomen zeker van was.
Dat Rietvelds eerste manifest een stoel was hoeft niet te verwonderen. Als jongen
heeft hij in de familiewerkplaats heel vakkundig deftige stijlmeubelen in elkaar
gestoken. In 1911, na het even in Utrecht als edelsmid geprobeerd te hebben, vestigde
hij zich als zelfstandig meubelmaker, niet op de eerste plaats om beter te bestaan,
maar om voldoende vrijheid te genieten om zijn architectuurstudies te kunnen
aanvatten. In 1917, het jaar van de stoel, kwam hij door Robert van 't Hoff, een ander
belangrijk Nederlands architect, in contact met de Stijl. Nergens kregen de principes
van deze beweging een duidelijker en overtuigender gestalte dan in zijn werk.
De Rietveld-zetel van 1917 - later ontwierp hij de principieel misschien even
belangrijke Z-stoel - staat in de geschiedenis van de moderne vormgeving opgetekend
als een klein mirakel. Hij verschijnt er op een bepaald ogenblik blijkbaar zonder
voorgeschiedenis en zonder verdere ontwikkeling, als een platoonse idee die tegen
alle wetten in toch in de materie is verwerkelijkt. Tot op zekere hoogte is deze
voorstelling van zaken juist. De oorsprong van een kunstwerk ligt in zichzelf. Men
mag hem niet zoeken in vroegere benaderingen. Maar daarom hoeft de historicus
deze benaderingen nog niet te negeren.
Om die stoel van 1917 te maken hoefde Rietveld zijn vroeger werk helemaal niet
opzij te zetten, zoals wel eens is beweerd. Het lag er als een vruchtbare bodem
omheen. Heel veel ervan is niet bekend. Rietveld was de eerste om vandaag te
vergeten wat hij gisteren gemaakt had. Maar een stoel van 1908 in het bezit van het
Centraal Museum van Utrecht is toch wel relevant om in te zien dat de opvattingen
en de inwendige krachten die Rietveld in 1917 tot zijn latjesstoel brachten, reeds in
die tijd schuchter, maar duidelijk aan het werk waren. De beschrijvingen van de twee
stoelen dekken elkaar zelfs voor een deel. Beide zijn in een rechthoekig
coördinatensysteem gebouwd met houten latten, vierkant van sectie en van gelijke
dikte. De stoel van 1908 heeft echter in elkaar gestoken voegen, waardoor het ene
element in het andere overgaat. Die van 1917 niet. In de eerste spreken het dennehout
en het leder van de leuning nog mee. In de tweede, volledig in hout, is het materiaal
weggedekt onder een laag verf. Deze weinige details, afgezien dan van de algemene
vorm zelf, zijn het die het doen. Zij maken de zetel van 1917 tot een doorzichtige
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maar, om met Rietveld te spreken, de ruimte tot een bewuste en actieve werkelijkheid
te maken. Wat niet verhindert dat deze stoel, tegen alle schijn in, toch goed zit en
zich in het gebruik als een echt gebruiksvoorwerp laat hanteren.
Het kan niet in de bedoeling van Rietveld gelegen hebben hiermede het prototype
van de moderne stoel te maken. Het kwam er wel op aan in dit object een nieuw
vormen- en ruimtegevoel te demonstreren, zoals Mondriaan dat deed in zijn
schilderijen en Vantongerloo in zijn sculpturen, om slechts een paar van Rietvelds
medestanders in de Stijl te vermelden. Een feestrede bij de viering van 50 jaar
Academie van Bouwkunst te Amsterdam begon Rietveld als volgt: ‘Een feestrede
is een rede, die aantoont, dat er reden is voor een feest’. Van zijn stoel zou men
kunnen zeggen dat hij een stoel is die aantoont dat er een reden is voor zijn bestaan.
Hij is een soort feestrede. Die kan niet elke dag uitgesproken worden.
Bij de Rietveld-tentoonstelling in het Centraal Museum te Utrecht in 1958 heeft
H. Hartsuyker opgemerkt dat de Rietveldzetel van 1917 ‘in zijn lapidaire pregnantie
het programma van de veertig daaropvolgende jaren architectuur in zich besloot’.
Dit zijn uitspraken die men gemakkelijk overdreven vindt en alleen aanvaardt als
uitdrukking van de feestroes. Maar een analyse van dit meubel wijst inderdaad alle
wezenlijke trekken van de nieuwe ruimtelijke conceptie aan die een goed deel van
de moderne architectuur zou bepalen, in het bijzonder natuurlijk de architectuur van
Rietveld zelf. Het Schröderhuis, dat wij al noemden, is er niet de enige maar dan
toch een volwaardige uiting van gebleven.
In 1921 gaat Rietveld samenwerken met de binnenhuisarchitecte mevrouw Truus
Schröder-Schräder. Op haar initiatief en in direct overleg met haar waagt hij in 1924
het experiment dat onder de naam Schröderhuis de geschiedenis inging. Deze
architectonische opdracht vat hij aan zoals hij zijn stoel had aangevat, als een
ruimtelijk vormprobleem. En hij lost het op in dezelfde zin. Hij wil, met zijn eigen
woorden, de architectuur der bouwmassa (zwaar of licht) vervangen door de
architectuur van de ruimte. Met architectuur van de bouwmassa bedoelt hij de
architectuur die meer aandacht schenkt aan de vorm en de verzorging van delen
welke de ruimte begrenzen dan aan de schaal, de sfeer en de werkelijke functie der
ruimte zelf.
Hij wendt overigens dezelfde middelen aan als voor de stoel: een zichtbare en
doorzichtige structuur, waar doorheen het organisme van de ruimte vrij ademt; volgens
rechthoekige coördinaten opgebouwd met vlakken, lijnen en kleuren. Ook deze laatste
worden door Rietveld in zijn architectonische grammatica ingeschakeld. Het materiaal
als zodanig wordt immers abstract behandeld. Het verliest zijn materialiteit, zijn
textuur, zijn zwaarte. Het wordt alleen nog maar vlak, lijn en kleur in een ruimtelijke
compositie, die hij met de soevereiniteit van een dichter affirmeert.
In zijn architectuur blijft Rietveld immers de man van de Stijl, voor wie de
vormwetten primair, wezenlijk en zelfs verlossend zijn. De vorm (die niet losstaat
van de functie en het programma) is het die de nieuwe bestaansrealiteit in onze tijd
manifesteert en helpt verwezenlijken.
Deze bestaansrealiteit ligt, als wij het Schröderhuis juist interpreteren, op de eerste
plaats in zijn resolute, haast onbeschaamde eerlijkheid. Deze architectuur komt uit
voor wat ze is. Zij laat, ook van buiten, deelhebben aan haar inwendige geleding.
Meer nog. Zij verbergt haar groei, haar genese niet. Alle elementen
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waaruit zij is samengesteld zijn reeds bij de eerste benadering herkenbaar. Het is niet
voor niets dat Rietveld de overgang van het ene vlak in het andere niet langer
verdraagt - denk aan de evolutie van de stoel van 1908 naar die van 1917. Elk vlak
(gevel, dak), elke lijn (stutten, dorpels, raamkozijnen) heeft zijn eigen bestaan en
neemt als zodanig zijn functie op in het geheel. En daarmede raken we dan een tweede
o.i. belangrijke karakteristiek van dit nieuwe levensgevoel dat in Rietvelds architectuur
is uitgedrukt: het individu verwerft een sterkere werkelijkheid, herkent zich meer als
eigenheid, maar het vindt die eigenheid niet meer in een afheid, maar als deel van
het grote geheel. Dit laatste bewustzijn was in het gehele werk en in de persoon van
Rietveld zeer levendig. Het verklaart zijn bescheidenheid en zijn fierheid.
Hetgeen we aanstipten over elk element van het Schröderhuis gaat ook op voor
het Schröderhuis zelf. Met zijn spel van vlakken, van open en gesloten, van buiten
en binnen creëert het een duidelijke en zelfs geaccentueerde binnenruimte. Maar die
wordt nergens absolute binnenruimte. Zij staat in een continue relatie met de
menselijke leefruimte rond haar. Deze stroomt er als het ware doorheen. De
architectonische bepaling en beperking van de ruimte is volgens Rietveld slechts een
poging tot oriëntering. Hij wil dan ook zo weinig mogelijk vasthouden. Het huis
vormt in zijn conceptie over zijn gehele oppervlakte één doorlopende ruimte, die
met schuifwanden in afzonderlijke kamers kan verdeeld worden. Rietveld heeft hier
zelfs een poging gedaan om ook de ruimte verticaal te binden, en niet alleen buiten
en binnen, maar ook boven en onder in elkaar te laten overgaan.
Rietveld zelf bracht dit verruimen van de perspectieven in de architectuur in
verband met de ruimtevaart toen hij opmerkte: ‘Het is geen onzinnige gril, die de
mens ertoe brengt de onbegrensde ruimte te willen verkennen en tot menselijke schaal
te brengen; of omgekeerd: de menselijke schaal zo mogelijk te vergroten tot ver
buiten de ons nu bekende sfeer; integendeel: ruimtebeleving is levensvoorwaarde’.
Bij deze dubbele karakteristiek van de nieuwe ruimtebeleving horen
vanzelfsprekend heel wat belangrijke nevenverschijnselen die er gedeeltelijk
rechtstreeks uit voortvloeien, ze gedeeltelijk verder nuanceren. In het eerste geval
kan men de relatie tot de natuur en tot de evenmens situeren; in het tweede kan men
bijvoorbeeld het weloverwogen gebruik van het materiaal betrekken dat door de
ostentatieve aanwending van moderne materialen een positiename ten overstaan van
de eigen tijd impliceert. Wij kunnen echter op dit alles niet verder ingaan.
Er is nog één element dat men niet over het hoofd mag zien en dat we, een beetje
hard, zouden willen noemen de tirannie van de primaire geometrische vorm. Op dit
punt is de architectuur van Rietveld het kwetsbaarst. Op dit punt werd hij ook het
scherpst aangevallen, van alle zijden. Laten we maar onmiddellijk opmerken dat het
Schröderhuis ruim bewoonbaar is en inderdaad intensief bewoond wordt. Zelfs zo,
dat de bewoners gedwongen waren een kaartje bij de deur te plaatsen met: interior
not on view / nicht zu besichtigen. Een leverancier, vertelt Rietveld zelf in het
kwadraatblad dat hij over het Schröderhuis bij de steendrukkerij de Jong & Co uitgaf,
vertaalde: nat en vies en zei: ze zullen nu niet meer vragen het te zien.
Maar daar gaat het hier niet om. We staan op het vlak der expressie. De
bewoonbaarheid wordt niet uitgedrukt. Het is bijna een vreemd begrip bij deze
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architectuur. De vorm ontwikkelt zich eigenwettelijk in een eenmaal gekozen
compositorisch schema. Hier zou een paragraaf over Mondriaans opvattingen van
de vorm en hun geldigheid in de architectuur niet misstaan. Maar wij kunnen
misschien ook volstaan met alleen maar te wijzen op de typische overtuiging van
Rietveld zoals ze in zijn werk uitgesproken ligt: de mens, dus ook de architect, is
geen meester van de vorm. Hij is er de bescheiden, toegewijde dienaar van. Hij
luistert naar haar wetten. Hij bevordert haar groei. Met zachte handen laat hij de
vorm uit de materie geboren worden. En als zich ergens een antinomie van de vormwil
ten overstaan van zijn zakelijke doelmatigheid zou voordoen, dan kan de kunstenaar
niet anders dan bewust voor de vorm kiezen. Deze keuze is het die de architect in
ons tijdsbestel kwetsbaar maakt. Maar misschien ook groot. Dit was bij Rietveld het
geval. Dat hij het bijna altijd bij de meest elementaire, zelfs rechthoekige vormen
hield, hangt samen met zijn visie op de architectuur, die hij zuiver ruimtelijk in haar
meest abstracte algemeenheid zag en vrij van associatie. Het zou interessant zijn,
Rietvelds architectuur met de klassieke Japanse te vergelijken.
Deze twee werken, een klein huis en een stoel, waren voldoende om de naam Rietveld
tot een programma te maken en hem als zodanig de geschiedenis in te dragen. Maar
hier houdt de historische Rietveld dan ook op. Hij zelf zei glimlachend over zijn
Amerikaanse biograaf Theodore Brown, die in 1958 op zijn werk promoveerde: ‘Hij
had, geloof ik, liever gehad dat ik dood was, maar zover ben ik toch niét gegaan’.
De echte Rietveld heeft gezwegen, dertig jaar lang op de deur van de maatschappij
geklopt, zoals hij het aan K.N. Elno verklaarde, maar niet opgegeven. Toen de deur
na de oorlog werd opengemaakt en de opdrachten toestroomden was hij bereid,
zonder rancune, met evenveel toewijding en enthousiasme. Met evenveel
bescheidenheid ook. We zeiden reeds dat hij belangrijke aanbiedingen die hem niet
lagen, afwees.
Toen hij stierf was die Rietveld door de historici nog niet ontdekt. Die discrepantie
tussen de echte en de historische Rietveld heeft wel een verklaring. In de eerste plaats
kunnen historici niet anders dan op een afstand volgen. En de afstand die ons van
het na-oorlogse werk scheidt is misschien nog niet historisch te noemen. Daarenboven
heeft Rietveld het spel van de geschiedenis niet helemaal gespeeld. Hij heeft
onverstoorbaar de draad opgenomen waar hij hem had laten vallen en is rustig
doorgegaan met bouwen zoals hij het zag. En dat lag niet geheel in de trend van de
tijd, zodat observers het gemakkelijk hadden om Rietveld te beschouwen als iemand
die zich en zijn werk overleeft. Dat was een vergissing waarvan men zich, vóór zijn
dood, slechts hier en daar rekenschap heeft gegeven. Brown is net iets te vroeg op
Rietveld gepromoveerd.
In de laatste vijftien jaar, toen hij al over de zestig was, heeft Rietveld meer gebouwd
dan in de dertig valiede jaren tevoren. Buiten hetgeen we besproken hebben beperkt
zich het werk van voor de oorlog in hoofdzaak tot een apotheek in Amsterdam, de
bioscoop Vreeburg en een kleine serie voortreffelijke woonhuizen in Utrecht. Dit
laatste werk leidde tot de uitnodiging om op de Werkbundsiedlung te Wenen in 1932
een viertal woningen van hetzelfde type te bouwen, in de nabijheid van H. Häring,
Neutra, Loos. Hoe overlegd en gevoelig dit alles ook moge zijn het is toch niet van
een aard om er hier bij te blijven stilstaan.
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Van Rietvelds werk na 1950 kan dat niet meer gezegd worden. Voor een deel hangt
dat samen met de keuze van de programma's. Sociale seriewoningen bouwen was
geen opgave voor Rietveld. Hij komt pas uit zijn werk wanneer een overzichtelijke
en liefst nog enkelvoudige functie hem toelaat alles te zetten op de ruimtelijke
geleding. Het is geen toeval dat zijn beste na-oorlogse werk
tentoonstellingspaviljoenen waren zoals het Nederlandse paviljoen op de biënnale
van Venetië (1954), het cultureel centrum Zonnehof te Amersfoort (1959), de
Julianahal te Utrecht (1956), een expositiehal in Mexico (1952), en vooral het
onovertroffen paviljoen op de openluchttentoonstelling voor beeldhouwkunst te
Sonsbeek - Arnhem (1955), dat niets meer was dan een zuivere ruimtevorm, waarbij
eisen van functionaliteit en duurzaamheid haast geheel verdwenen.
Dit provisorisch gebouw, dat al lang weer is gesloopt, blijft in de herinnering
hangen als een soort muziek, een muzikale ruimtelijke toestand meer dan een solied
gebouw. De bouwkunstige middelen waren hier volkomen geïmmaterialiseerd, tot
pure ritmische verhoudingen geworden. Om dat te bereiken hoefde Rietveld niet
meer zoals in zijn eerste werk zijn toevlucht te nemen tot hulpmiddelen als het
bepleisteren en verven van de materialen. Hij deed het hier met eenvoudige onverklede
materialen als cementstenen, hout, glas, ijzeren buizen en een paar staalprofielen. Ir.
W. van Tijen heeft opgemerkt dat er ergens wel een glaspui raar in de lucht hing.
Maar hierover zette Rietveld zich in zijn creatieve opwinding gemakkelijk heen.
Hetgeen we schreven over het Schröderhuis kan hier opnieuw en haast letterlijk
herhaald worden: we vinden hier dezelfde ruimtelijke continuïteit; we hebben dezelfde
duidelijke constructie waarbij het ene vlak het andere draagt, raakt of zelfs doorsnijdt,
maar nooit in het ander overgaat. We staan in Sonsbeek 1954 voor dezelfde Rietveld
als te Utrecht 1924. En toch is het iets anders geworden.
We stipten reeds aan dat Rietveld hier het onverklede materiaal niet weerde.
Daardoor alleen al bekwam hij een grotere integratie van het gebouw in zijn
natuurlijke en menselijke omgeving. Maar dat is niet de enige verklaring van het feit
dat het enigszins agressieve betoog van Rietvelds begin verzacht werd tot een zuiver
beleefd dichterschap. Dit is vooral te danken aan de uiterste eenvoud, de ultieme
beperktheid, het ‘understatement’ waarmee Rietveld nu zijn ruimtelijke accenten
zet. Al blijven ze dan precies afgewogen en als uit kristal geslepen. Men stond in het
paviljoen van Sonsbeek of erbuiten voor men het goed wist. Het had geen grenzen
meer. En toch bracht het onder de hoge bomen van het park een verblijfplaats voor
de mens en zijn beelden, veel consistenter dan het oudere jachtpaviljoen op enkele
passen daar vandaan. Het was alsof Rietveld in deze hoek van het park niets anders
gedaan had dan een tussen de bomen verborgen snaar aan het trillen brengen.
Zadkine's Orfeus stond er aan de ingang van het paviljoen op zijn plaats.
Rietveld is in al dit werk, en ook in zijn woonhuizen te Bergeijk, Santpoort,
Ilpendam, Arnhem, in zijn fabrieksgebouwen voor De Ploeg te Bergeijk en voor
Schrale-beton te Zwolle, in zijn kunstacademie te Arnhem de Stijlarchitect gebleven.
Nooit heeft hij het primaat van de vorm in de architectuur afgezworen. En daardoor
was hij op de actuele evolutie in de architectuur vooruit. Maar hij ging niet mee met
deze evolutie toen hij die vorm zich nooit over zijn elementaire enkelvoudigheid én
algemeenheid heen liet ontwikkelen, hem zelfs
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haast altijd binnen een strikt rechthoekig coördinatensysteem hield. Het na-oorlogse
werk van Rietveld toonde meer dan zijn eerste werk dat deze keuze niet voortkwam
uit eigenzinnigheid, koppigheid of sleur, maar uit bescheidenheid en in zekere zin
ook voldaanheid. Rietveld had niets meer nodig dan de rechte hoek. Daarin lag voor
hem, om nog even aan ons citaat van Ball te herinneren, de hemel en de oneindigheid
besloten. Wel hangt deze keuze samen met een inzicht in het sociaal bestel van de
mens (‘Voor de nieuwe vormgeving is dat wat eender is in alle mensen, belangrijker
dan hun verschillen’ heeft Rietveld eens gezegd en niets is eender als een rechte
hoek!), met het besef van een bepaalde spiritualistische verhouding tot de kosmos,
en met zijn visie op de architectuur als zuiver ruimtelijke, universele schepping, die
zich in de natuur inschrijft maar er zich ook door haar menselijkheid tegen afzet.
Binnen de rechte hoek en de primaire vorm was het Rietveld, de dichter, gegeven
de ruimte zinvol en dus menselijk bewoonbaar te maken.
Hij zag de menselijke vrijheid en spontaneïteit zich het rijkelijkst ontplooien tegen
een algemene achtergrond, binnen een transcendente structuur. Hij verdroeg het niet
dat ruimten de menselijke gedragingen te nauw zouden omschrijven en vastleggen.
Hij verdroeg geen verwarring, geen enkele vorm van nabootsing en geen
overtolligheid. Hij zag de redding van de mens in zijn zin voor stilte en soberheid.
Hij sprak graag van de ‘weelde van de soberheid’. En het is misschien deze laatste
diepe bekommernis om de mens, die milde schroom ten overstaan van het leven, die
de laatste verklaring is voor zijn werk. Zijn vormencultus is er immers niet voor
zichzelf. Hij is een dienst aan de mens aan wie hij de werkelijkheid openbaren wil.
Rietveld is niet meer. Maar hij leeft voort in de enkele heldere kunstwerken die hij
voor ons heeft gebouwd. Zij zijn een groot bezit. Hijzelf formuleerde het zo: ‘Enkele
kunstwerken zijn voldoende om het wezen van de dingen voor eeuwen vast te leggen;
niemand ontkomt aan dien greep’.
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Politiek Overzicht
Internationaal
OP 13 juli komt te San Francisco de Nationale Conventie der Republikeinse partij
bijeen, waarop de kandidaat van de Grand Old Party voor het presidentschap van de
Verenigde Staten zal worden aangewezen. Tot voor kort kwamen er slechts twee
kandidaten ernstig in aanmerking om als tegenstander van de democratische kandidaat,
naar alle waarschijnlijkheid de huidige president Johnson, op te treden. Deze twee,
de senator uit Arizona, Barry Goldwater, en de gouverneur van New York, Nelson
Rockefeller, vertegenwoordigen twee tegengestelde stromingen binnen de partij en
alhoewel Goldwater verschillende successen behaalde, meende men toch, dat de
voorlopige beslissing bij de primary in Californië op 2 juni ten gunste van de
progressieve Rockefeller zou uitvallen. Vrijwel algemeen nam men aan, dat de uiterst
conservatieve opvattingen van Goldwater - hij verklaarde zich tegen het aannemen
van de civil rights bill; was voorstander van een uitbreiding van de oorlog in
Zuid-Vietnam en wenste daarbij zelfs gebruik te maken van atoomwapens; achtte
een scherper optreden tegen Cuba noodzakelijk; liet zich uit tegen het handhaven
van betrekkingen met de heersende groeperingen in de landen van het Oost-blok en
verlangde desnoods met gebruik van nucleaire wapens de door Rusland onder de
duim gehouden volkeren te bevrijden - dat deze opvattingen ruim voldoende zouden
zijn om hem tenslotte de weg naar aanwijzing voor de kandidatuur te versperren.
Toen bleek, dat Goldwater tegen alle verwachtingen in een - zij het bescheiden overwinning behaalde, zagen de republikeinse progressieven en intellectuelen eindelijk
in, dat zij een uiterste krachtsinspanning moesten verrichten om de opmars van
Goldwater te beëindigen en vonden zij William Scranton, sedert 1962 gouverneur
van Pennsylvania, bereid een kandidatuur te aanvaarden; Rockefeller heeft beloofd
hem te steunen en ook de nu alweer ex-ambassadeur van de Verenigde Staten in
Saigon, Cabot Lodge, die in het begin naar voren was gekomen als mogelijk
republikeins kandidaat, heeft zich achter Scranton geplaatst. Hopelijk spreekt
oud-president Eisenhower, die nog steeds groot gezag bezit, zich nu ook minder
sfinxachtig uit tegen Goldwater, maar dan nog staat het te bezien of de actie Stop
Goldwater succes zal hebben. Wel beweert men allerwegen, dat de massa de meningen
van Goldwater niet deelt en dat zijn succes voornamelijk te danken is aan de steun
van locale beroepspolitici tengevolge waarvan hij in de staatsconventies - in 35 staten
geschiedt de aanwijzing van afgevaardigden naar de nationale conventie niet door
een primary maar door de partijconventie van de staat - zeer veel stemmen kreeg,
maar men heeft reeds vaker bij deze verkiezingen Goldwater onderschat en wij zullen
dus 13 juli moeten afwachten voor er iets zeker is.
Een tweede belangrijke kwestie in de Verenigde Staten was de behandeling van
de een jaar geleden door wijlen president Kennedy ingediende wet op de
burgerrechten. Op 13 februari nam het Huis van Afgevaardigden met 290 tegen 130
stemmen het ontwerp aan en op 17 februari werd het doorgezonden naar de Senaat.
De verwachting, dat hier een heftig verzet tegen het ontwerp zou blijken te bestaan,
dat zou kunnen ontaarden in een zg. filibuster, bleek juist te zijn. Senatoren uit
Zuidelijke staten, democraten zowel als republikei-
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nen, trachtten door eindeloos lange redevoeringen afhandeling gedurende deze zitting
te verhinderen. Een dergelijke taktiek kan volgens een wet daterend uit 1917 slechts
onmogelijk gemaakt worden door een besluit aangenomen door een twee-derde
meerderheid der aanwezige leden. Dit was nog nooit gelukt bij een debat over de
rechten van de negers en het leek er aanvankelijk niet op, dat het deze keer wel zou
gebeuren. Toen echter het wetsontwerp met instemming van de regering op enkele
punten tijdens de behandeling in de Senaat geamendeerd werd, waardoor de oppositie
kon worden verzwakt, bleek dat op 10 juni de vereiste meerderheid voor de ‘cloture’
zelfs ruim kon worden gehaald. Met 71 tegen 29 stemmen werden de verdere debatten
beperkt en daarmee was de voornaamste hindernis genomen. Kort daarop keurde de
Senaat het wetsontwerp goed en einde van de maand hechtte opnieuw het Huis van
Afgevaardigden zijn goedkeuring aan de voorstellen, zodat president Johnson op 2
juli zijn sanctie kon verlenen aan de wet, die onmiddellijk van kracht werd. Hiermee
werd wettelijk een einde gemaakt aan discriminatie in openbare gelegenheden en bij
het te werk stellen en wordt het toepassen van verschillende criteria bij de registratie
van kiezers verboden. Negerleiders hebben aangekondigd onmiddellijk van hun
rechten gebruik te zullen maken en men verwacht bij de praktische toepassing nog
talloze moeilijkheden, maar dit neemt niet weg, dat een belangrijke stap vooruit is
gezet.
Ditzelfde kan niet gezegd worden in de Zuid-Afrikaanse Republiek. Een zestal
personen onder wie de advocaat Nelson Mandela werden schuldig verklaard aan
samenzwering tegen de regering en veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf.
Mandela c.s. waren tot de slotsom gekomen, dat geweldloos optreden om voor de
Bantoe's verbeteringen van hun toestanden te verkrijgen gedurende vijftig jaren niets
had bereikt, integendeel de Zuid-Afrikaanse overheid er toe had gebracht scherper
op te treden tegen de negers; daarom was een nieuwe organisatie gevormd, ‘Speer
van de Natie’, die gewelddadig verzet tegen de apartheidspolitiek wilde voeren.
Premier Verwoerd blijft echter aan deze politiek vasthouden en van integratie is dus
geen sprake. Het lijkt er op, alsof hij blijft vragen om een woede-uitbarsting van de
grote zwarte meerderheid en het is welhaast zeker, dat hij deze niet kan blijven
onderdrukken.
De Verenigde Staten bijten zich steeds meer vast in Indo-China; zij achten het
gevaar voor het opdringen van communistisch China in deze streken zo ernstig, dat
zij op 23 juni hun ambassadeur in Saigon, Cabot Lodge, vervingen door generaal
Maxwell Taylor, voordien voorzitter van de commissie van stafchefs, m.a.w. de bijna
hoogste militaire gezagsdrager in de Verenigde Staten. Wijst deze benoeming alleen
al op de ernst van de toestand, deze wordt nog duidelijker door de door verschillende
vooraanstaande personen o.a. ook door de minister van buitenlandse zaken, Dean
Rusk, uitgesproken waarschuwing, dat de Verenigde Staten bereid zijn een oorlog
in dit gebied te riskeren. Deze woorden zijn natuurlijk allereerst bedoeld als
waarschuwing aan Peking; men wil duidelijk maken, dat men zich daar niet moet
vergissen in de ‘Papieren Tijger’ en men hoopt zo een onberaden actie van
communistische zijde te voorkomen. Daarnaast zijn zij echter ook bestemd voor
binnenlands gebruik; de kritiek van Goldwater op het z.i. te weinig krachtig optreden
van de regering te Washington in verschillende kwesties van het buitenlands beleid
en de gebleken grote aanhang van deze kandidaat voor het presidentsschap dwongen
Johnson ook zelf een krachtiger geluid te laten horen. Dit werd echter ook in Moskou
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gehoord en in de Pravda verscheen kort na de semi-openbare verklaring van Rusk
een artikel, waarin Peking werd gewaarschuwd dat het in geval van een oorlog met
de Verenigde Staten niet zonder meer moest rekenen op hulp van de Sovjet Unie.
Deze houding van Moskou is niet alleen bepaald door het ideologische conflict tussen
Moskou en Peking, maar Moskou kan bij een krachtig optreden van de Verenigde
Staten in Zuid-Oost-Azië alleen maar voordeel hebben. Gaat Mao hier zijn gang,
dan zullen niet alleen de Verenigde Staten maar ook Rusland in dit werelddeel geen
invloed meer hebben. Peking zal dan de leiding van de communistische partijen in
Azië en waarschijnlijk ook in Afrika en Zuid-Amerika in handen krijgen; verder zal
het dan beschikken over onmetelijke bodemrijkdommen, die het in staat zullen stellen
zich snel te ontwikkelen tot een der werkelijk grote mogendheden en dit alles moet
voor Chroesjtsjow weinig minder dan een nachtmerrie zijn. Vandaar zijn
semi-officiële waarschuwing aan Peking, die ook kan worden opgevat als een ‘ik
laat het wel bij papieren protesten’ voor Washington.
De verhouding Moskou - Peking is ook gedurende de laatste maanden onderwerp
van bespreking geweest in vele bijeenkomsten achter het ijzeren gordijn. Wij denken
allereerst aan het bezoek van de Joego-Slavische president Tito aan Chroesjtsjow.
De laatste loopt al enige tijd rond met het plan om op een internationaal
communistisch congres het geschil met Peking te bespreken en het Chinese standpunt
te laten veroordelen. Hij heeft nu geprobeerd Tito voor dit plan te winnen en het
schijnt, dat deze zijn aanvankelijk afwijzend standpunt enigszins heeft herzien; beide
heren hebben natuurlijk ook gesproken over de verhouding tussen Rusland en de
Oost-Europese satellietlanden. In verband met deze moeilijkheden heeft Tito,
tegenwoordig volledig persona grata voor Chroesjtsjow, een met veel
geheimzinnigheid omgeven samenkomst gehad met de Roemeense president,
Gheorghiu-Dej. Deze bijeenkomst was er een tussen een communist die zich reeds
van de Russische druk had weten te bevrijden, en een ander die op alle mogelijke
manieren probeert dit te bereiken. Roemenië heeft elke gelegenheid aangegrepen om
een soort nationaal-communisme te verwezenlijken; het heeft daarvoor zowel het
Russisch - Chinese als het daarmee samenhangend Russisch - Albanese conflict
gebruikt; het heeft verklaard niet de door Rusland bepaalde economische politiek in
de Comecon te willen volgen; het is besprekingen begonnen met de GATT (General
Agreement on Tariffs and Trade) over het lidmaatschap van deze door Westelijke
landen beheerste tariefsorganisatie; een Roemeense handelsdelegatie bracht in juni
een bezoek aan Washington, dat resulteerde in de verheffing van de gezantschappen
tot ambassades en een uitbreiding van het onderlinge handelsverkeer; verder werd
bij deze gelegenheid gesproken over de levering van een atoom-reactor voor
vreedzame doeleinden aan Roemenië, een levering waarin ook Engeland
geïnteresseerd is. Het ligt geheel in de lijn van de politiek van de Verenigde Staten
tegenover de Oost-Europese landen gedurende de laatste jaren om elke kans aan te
grijpen deze landen te steunen in hun streven naar een grotere mate van
onafhankelijkheid van Moskou en in dit speciale geval is daar nog meer voor te
zeggen, daar Roemenië i.z. bovenvermelde kernreactor heeft verklaard in het geheel
geen bezwaar te hebben tegen de eis van Washington die aan de verkoop verbonden
zou zijn, n.l. controle door het internationaal bureau voor kernenergie te Genève.
Men meent, dat Tito nu heeft geprobeerd eensdeels Roemenië te winnen voor een
internationale communistische bijeenkomst - waarvoor
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Roemenië niet veel voelt daar het dan openlijk partij zou moeten kiezen en zijn
voordelige positie zou moeten prijsgeven - anderdeels de drang van Roemenië naar
Westelijke contacten wat af te remmen, waartoe hem door Chroesjtsjow in Leningrad
de middelen zouden zijn gegeven. Over het resultaat van de besprekingen aan de
Roemeens-Joego-Slavische grens is weinig uitgelekt; wel is Tito daarna naar
Warschau gegaan voor onderhandelingen met Gomulka over dezelfde onderwerpen;
het standpunt van de laatste is bekend; op het vierde partijcongres van de Poolse
communistische partij, dat 15 juni na ruim een jaar uitstel begon, sprak hij zich uit
voor een internationale conferentie in de overtuiging dat een scheuring niet
onvermijdelijk is; hij achtte het echter niet mogelijk een dergelijke bijeenkomst reeds
in de herfst van dit jaar te houden zoals Moskou zou willen. Overigens tracht ook
Gomulka zich voorzichtig te onttrekken aan de Russische invloed en het is tekenend
voor de verzwakking van Ruslands positie, dat Chroesjtsjow desondanks zowel met
Tito als met Gomulka goede betrekkingen wenst te onderhouden.
Ook Chroesjtsjow is de laatste maanden zeer reislustig geweest. Van 9-25 mei
bracht hij een lang uitgesteld bezoek aan Egypte - in de pen sedert 1958 - en hij greep
de voltooiing van de eerste fase van de met Russische steun gebouwde Assoeandam
aan om voor het eerst Afrika te betreden en hiermee tevens te proberen in dit
werelddeel te demonstreren tegen de groter wordende Chinese invloed. Misschien
heeft hij zich wel eens geërgerd aan een extreem pan-Arabisch of zelfs pan-Islamitisch
streven, maar in het slotcommuniqué bleek daarvan niets. Wij willen op een punt
hierin wijzen; het is niet opzienbarend, maar in verband met de daaropvolgende reis
van de Russische premier naar de Scandinavische landen misschien de moeite waard.
Egypte en Rusland spreken zich uit voor het beginsel van vreedzame coëxistentie
tussen landen met verschillende regeringsvormen; dit lag helemaal in de lijn der
verwachtingen, daar Egypte behoort tot de niet-gebonden landen en dus niet tot partij
kiezen moet worden gedwongen; er is Chroesjtsjow alles aan gelegen ten Zuiden
van Europa geen tegenstanders te vinden en mogelijk kan hij via Nasser de Arabische
wereld ten nadele van het Westen beïnvloeden.
Op 16 juni begon een soortgelijke poging in N. Europa. Chroesjtsjow begon toen
zijn bezoek aan Denemarken, gevolgd door Zweden en Noorwegen en ook voor deze
tour had hij ruim de tijd genomen; ook hier wilde hij goodwill voor Rusland kweken,
maar ook zat er de bedoeling achter om Denemarken en Noorwegen los te weken
uit het NAVO-verband. Als hij praatte over uitbreiding van de handel, vond hij wel
gehoor, maar zowel Denemarken als Noorwegen gaven te kennen niet uit de NAVO
te willen treden, terwijl men hem in Stockholm aan het verstand bracht, dat men de
neutraliteitspolitiek wilde voortzetten, maar toch erg weinig vertrouwen had in de
coëxistentie-politiek van Moskou. De koelheid, waarmee Chroesjtsjow door de
Scandinavische bevolking werd ontvangen, stak sterk af tegen het enthousiasme,
waarmee Robert Kennedy, minister van justitie van de V. St., werd begroet tijdens
een particulier bezoek aan Warschau en Krakau in dezelfde tijd; de Poolse regering
was er zo verlegen mee, dat zij het niet kon laten enkele hatelijke opmerkingen over
het optreden van Kennedy te maken; toegegeven overigens, dat hij hiertoe wel enige
aanleiding gaf door te pas en te onpas van het dak van zijn auto mensen toe te spreken,
zoals dat bij verkiezingstournées gebruikelijk is.
6 - 7 - 1964
J. Oomes
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Forum
Kort bezoek aan de World's Fair
Het woord kort in de titel van dit stukje vraagt om een verklaring: waarom werd het
bezoek beperkt tot een halve dag? De reden hiervan is deels van financiële aard,
deels een kwestie van geduld. Wat het eerste betreft, zijn de twee dollars die men
betaalt om het terrein van de tentoonstelling te betreden slechts een luttele bijdrage
vergeleken met wat de bezoeker gaat uitgeven zodra hij aan de rondgang begint. Ook
al maakt hij geen gebruik van diverse transportmiddelen, zoals bus, helicopter,
kabelbaan of mono-rail, en ook al brengt hij zijn eigen broodjes en thermosfles mee
en betreedt hij bovendien geen enkele van de alles behalve goedkope, meer of minder
luxueuse eetgelegenheden, dan nog zal hij een dollar of tien bij de hand moeten
hebben, wil hij de tentoonstelling echt zien. Inderdaad wordt niet bij alle exhibits
van een halve tot hele dollar gevraagd - in deze geven de paviljoens met godsdienstige
inslag een prachtig voorbeeld - maar de sectie transport (Ford, Chrysler, Greyhound,
enz.) en de sectie die beheerst wordt door de Avenue of Discoveries, laten vrij stevig
betalen. Er is dan natuurlijk wel iets bijzonders te beleven, zoals een imitatie-tocht
naar de maan, en het merkwaardige is dat de extra paar dollar niet alleen niemand
afschrikken, maar zelfs blijken aan te trekken. Want doorgaans is het bij deze stands
dat het geduld een rol ging spelen. Het is weinig bemoedigend om bij deze en
dergelijke stands een flinke sliert mensen rustig te zien wachten totdat ze verder
mogen: de vriendelijk bedoelde aankondiging dat de ‘estimated time of waiting’
anderhalf uur bedraagt, en dit in de loop van de eerste morgenuren, draagt er het
zijne toe bij om het bezoek kort te houden voor de schrijver van deze impressie.
Het is voor een Nederlander zo goed als onmogelijk de jongste
wereldtentoonstelling te zien, hoe onofficieel deze dan ook moge zijn, en hoe beperkt
internationaal (Nederland zelf is afwezig evenals Groot Brittannië en Rusland, om
slechts enkele te noemen; onze buren België, West-Duitsland, Denemarken en Ierland
hebben een eigen paviljoen), tenzij tegen de achtergrond van de Expo van 1958.
Welnu, hoe indrukwekkend de gebouwen ook zijn van architectuur, inrichting en
aankleding, toch ontkomt men niet aan de indruk dat men wel op een duizend dollar
heeft gekeken; er zijn duidelijk sporen dat de ontwerpers niet boven een bepaald
bedrag mochten gaan. Hiermede is niet gezegd dat het geheel tamelijk goedkoop is,
wel dat het fantoom van de officiële wereldtentoonstelling te Montreal in 1967
herhaaldelijk vaag zichtbaar wordt. In dit opzicht spreekt vooral de afwezigheid van
bepaalde wereldconcerns een heldere taal. Shell, Unilever, Philips, om ons tot
wereldbedrijven van Hollandse origine te beperken, kunnen zich een stand op deze
tentoonstelling best permitteren; dat zij ontbreken zal wel mede zijn reden hierin
vinden dat tweemaal een eerste-klas stand binnen enkele jaren commercieel gezien
niet verantwoord is, evenmin als het verantwoord is om nu op deze eerste
tentoonstelling op minderwaardige wijze voor de dag te komen, en op grootse wijze
later in Montreal.
Deed de Expo denken aan een gewilde explosie om het mensdom te laten zien wat
het in zijn mars heeft, deze tentoonstelling doet merkwaardig genoeg niet op de eerste
plaats denken aan wat het mensdom presteren kan, maar veel meer aan wat het
mensdom nog te leren heeft. En dit op tweeërlei front. Op de eerste plaats is daar het
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grote symbool van het heelal in de reusachtige bol die in het hart staat van de
tentoonstelling; doordat ze centraal geplaatst is ziet de bezoeker deze bol, door
fonteinen omgeven, herhaaldelijk. In folder, foto, gedenkboek, rondganggids enz.
wordt hij er met zijn neus opgedrukt dat Unity through understanding de inspiratie
is van hetgeen hij ziet en meemaakt. Zodoende wordt hij op de duur er voortdurend
aan herinnerd, dat er niettegenstaande de ontstellende technische vor-
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deringen noch vrede op aarde is noch begrip. Er hangt iets ernstigs over de gehele
tentoonstelling waaruit men het amusement geweerd heeft: het heeft een plaats
gevonden buiten het eigenlijke terrein; men hoort maar weinig muziek; heel evident
wordt de bezoeker er op gewezen dat iedere hoera-stemming in de wereld van vandaag
misplaatst is. Dit is mogelijk de oorzaak dat de godsdienstige paviljoenen (van
gezamenlijk protestante kerken, van Billy Graham, het Vaticaan, en de Mormonen)
niet in die mate doen denken aan de eend in de vreemde bijt als men aanvankelijk
zou menen: dat zij er echt in of bij passen is echter overdreven: ze vervullen wel een
functie voor wie nadenkt over ‘peace through understanding’.
Op een geheel ander front komt ook naar voren dat de mens nog veel te leren heeft:
de leergierigheid van de Amerikaan is bijna niet mis te verstaan. Het is hier niet de
plaats in te gaan op het onderwijssysteem en de geest van alle onderwijs in Amerika:
men doet het echter onrecht wanneer men meent dat dit enkel gericht is op flinke
bodies en op vaardige handen die van alles kunnen maken. De Amerikaan is niet
alleen maar geïnteresseerd in de computer omdat deze het werk kan verzetten van
vele mensen in heel korte tijd: hetgeen besparing aan werktijd en dus geld met zich
meebrengt. Hij wil weten hoe het werkt, en waarom het ding zo werkt. Nu kan men
in plaats van computer zetten Pepsi Cola, of de capsule van John Glenn, of het laatste
Kodak-model, of de meest perfecte en duurste Ford en het nieuwste snufje in
huisinrichting. Niet alleen op het terrein van de fysica, de chemie en de mechanica
kan de bezoeker zijn leergierigheid voldoen, hij kan al ronddolende over de
tentoonstelling ook zijn aardrijkskunde-kennis danig aanvullen, en hiaten in de kennis
der geschiedenis van verschillende staten en enkele landen worden verwijderd. Geen
wonder dat de leerlingen van middelbare scholen, die in ruime getale te zien waren,
meer doen denken aan een wetenschappelijke excursie dan aan kermisbezoek. De
Amerikaan is vrij gevoelig wat betreft cultuur en culturele vorming; dit is begrijpelijk
omdat hij in dit opzicht buiten eigen schuld tot de ‘underprivileged’ behoort: hij kan
het niet helpen dat hij geen middeleeuwse kathedralen heeft, geen schilderstukken
uit een Gouden Eeuw, geen eigen literatuur die zijn wortels heeft in een ver verleden,
enz. enz. Dit verklaart waarom de tentoonstelling geen boerenkermis is geworden
en hoe er overal gestreefd is naar distinctie. Vanuit deze hoek bezien wordt de
aanwezigheid van Michelangelo's Pietà in het Vaticaanse paviljoen begrijpelijk en
met wat goede wil ook aanvaardbaar. Het is niet moeilijk om het gehele geval in het
belachelijke te trekken: hoe men als het ware ‘geconditioneerd’ wordt doordat men
een soort ondergrondse gang wordt binnen gevoerd waarin religieuze muziek voor
de juiste stemming zorgt, hoe men dan vergast wordt op blauw en nog eens blauw
voor en achter en boven, links en rechts van het beeldhouwwerk, hoe men dan
geruisloos langs het beeld wordt gedragen dank zij de traag bewegende vloer, hetgeen
iedere bezoeker gelegenheid geeft om ongeveer een minuut lang het kunstwerk te
bewonderen. Beschouwt men de aanwezigheid echter als een aanduiding van de
Amerikaan om te komen tot een waardering van het schone in een wereld die zich
te exclusief richt op het nuttige, dan neemt men de omstandigheden waaronder het
schone te zien wordt gegeven wel op de koop toe. Aldus bekeken zouden we de Pietà
een heel belangrijke plaats willen toekennen op deze world's fair: het preekt de oude
waarheid dat de mens niet van brood alleen leeft, noch van auto's, amusement enz.
enz.; en waar we hier de schoonheid verbonden zien met het Woord van God, en dit
in meer dan één zin, neemt de Pietà een geheel eigen plaats in op deze tentoonstelling.
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Hopelijk dat voor vele bezoekers het ‘peace through understanding’ hier, op deze
plaats, in dit paviljoen, zijn vaagheid verliest, en goede bedoelingen een eerste weg
vinden naar realisatie.
Europeanen uit het oude Westen zijn geneigd om hetgeen imponeert door zijn
afmetingen of efficiëntie als ‘typisch Amerikaans’ te kwalificeren, of misschien
juister, te diskwalificeren. Voor
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wie alleen de grote paviljoenen ziet, de efficiëntie waarmede honderdduizenden
bezoekers worden ‘verwerkt’ e.d., zal de tentoonstelling typisch Amerikaans noemen.
De indruk van schrijver is echter dat de tentoonstelling om een heel andere reden
typisch Amerikaans is: om het besef van verantwoordelijkheid voor de vrede in een
hoogst labiele wereld, en om zijn grote leergierigheid zonder bijbedoelingen van
kennis die macht betekent. Dit verklaart waarom de Amerikaan bereid is behoorlijk
veel geld aan deze world's fair uit te geven, waarom hij bereid is er twee, drie dagen
voor uit te trekken, waarom hij het geduld kan opbrengen ook als de ‘estimated time
of waiting’ een of twee uur is. De afwezigheid van pompeuze, lawaaierige drukte en
sensationalisme was een verkwikkende revelatie: de ernst waarmede de vele bezoekers
hun bezichtigingsplicht vervulden, was net iets te veel van het goede.
W. Peters S.J.

Het begraven talent
Vroeg of laat schijnt bijna iedere sowjetrussische schrijver het slachtoffer te moeten
worden van een literaire tragiek. Het aantal mogelijkheden is beperkt. Men kan
zelfmoord plegen, de vlucht nemen naar het buitenland, zich opsluiten in een angstig
stilzwijgen of - zoals tijdens Stalin veelvuldig gebeurde geliquideerd worden. Er is
ook nog een vijfde mogelijkheid: men kan zich volledig conformeren aan de wensen
van de partij, en dus aan de eisen van het socialistisch realisme. Het merendeel van
de sowjet-russische schrijvers koos dit laatste, en het is een merkwaardig verschijnsel,
dat juist de meest getalenteerde schrijvers zich op den duur ‘aan de partij verkochten’.
Een duidelijk voorbeeld hiervan is ‘de meester van de grote doeken’, Michail
Aleksandrowitsj Sjolochow. Zijn faam is ook in Nederland doorgedrongen, niet in
het minst door de verfilming van zijn schitterende epos ‘De stille Don’ en door de
film ‘Het lot van een mens’, eveneens gemaakt naar een verhaal van Sjolochow. Het
getuigt van de goede smaak van de russische filmmakers, dat zij juist ‘De stille Don’
en ‘Het lot van de mens’ kozen. Want met name in deze gigantische roman en in dit
korte verhaal heeft Sjolochow zijn geweldige schrijverstalent bewezen. Sjolochow
was 23 jaar toen hij in 1928 het eerste deel van ‘De stille Don’ publiceerde. Zowel
in Rusland als in het buitenland werd het als een literair evenement beschouwd. Het
is tot nu toe al in 64 talen vertaald. Een vergelijking met de grote Tolstoj lag voor
de hand. Want Sjolochow had niet alleen het thema van ‘Oorlog en Vrede’
overgenomen, zij het dan ook dat het hier niet meer ging om de hogere kringen, die
in een napoleontische oorlog verwikkeld geraakten, maar om het milieu van de
Donkozakken, die zich door het noodlot van een wereldoorlog en een vaderlandse
revolutie moesten heenworstelen. Sjolochow volgde ook bijna tot in alle details
Tolstojs stijl na, vooral in de passages waar hij het strijdtoneel beschreef. Toch was
het geen epigonisme, want Sjolochows beeldend vermogen was oorspronkelijk en
schier onuitputtelijk. Op talloos verschillende manieren toverde hij de lezer het leven
van de Donkozakken voor. En hij kon dit met des te meer overtuigingskracht doen,
omdat hijzelf een Donkozak van geboorte was. Evenals Tolstoj plaatste ook Sjolochow
in zijn roman fictieve en historische figuren naast elkaar. Maar in tegenstelling met
Tolstoj onthield hij zich van een filosofie-geschiedenis. Zijn verslag over de oorlog
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en de revolutie is oprecht en objectief. Niet alle Roden zijn helden, niet alle Witten
zijn lafaards.
De 23-jarige Sjolochow had met ‘De stille Don’ Tolstoj geëvenaard, hij had zich
in de rij van grote Russische schrijvers geplaatst, en het scheen dat hij alles mee had
om een van de grootsten te worden.
In 1932 werd Sjolochow lid van de partij. In hetzelfde jaar publiceert hij ook het
eerste deel van een nieuwe roman ‘Het ontgonnen Braakland’. Van literair oogpunt
uit was het een teleurstelling. De rijke levendige stijl van ‘De stille Don’ was nu een
eenvoudige verhaaltrant geworden. Het pittoresque was verdwenen. Maar Sjolochow
had nog wel
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zijn objectiviteit bewaard. En dat was bij deze nieuwe roman nog te verwonderlijker,
omdat het thema, dat hij nu gekozen had, zo mogelijk nog gevaarlijker was dan de
beschrijving van de revolutie in ‘De stille Don’. ‘Het ontgonnen Braakland’
behandelde immers een voor de Sowjets pijnlijk aspect van het vijfjarenplan: de
gedwongen collectivisatie van de landbouwbedrijven der Donkozakken. Zijn nieuwe
roman werd daarom een van de meest interessante en zeer objectieve tijdsdocumenten.
Sjolochow liet in zijn roman niets doorklinken van het officiële optimisme, dat door
de partij, de regering en bijna alle Sowjetschrijvers werd gehuldigd. Het conflict
tussen het oude en het nieuwe, tussen de psychologie van de boeren, die in hun eigen
grond geworteld stonden, en de leer van het communisme, werd in alle hevigheid en
vol realiteitszin uitgebeeld. Maar het literaire niveau van ‘De stille Don’ had hij niet
meer kunnen evenaren.
In 1940 laait zijn literaire inspiratie nogmaals op. Hij publiceert nog enige delen
van ‘De stille Don’. Tijdens de tweede wereldoorlog werkte hij aan een geheel nieuwe
roman ‘Zij streden voor hun vaderland’, maar toen hij de eerste hoofdstukken had
laten uitgeven, waren de critici zó negatief, dat hij er van af zag om de roman te
voltooien. In 1959 geeft hij een boek uit onder dezelfde titel, maar het is nu een
bundel frontverhalen geworden, met als allerbeste het ontroerende verhaal ‘Het lot
van een mens’, de geschiedenis van een gewoon soldaat die tijdens de oorlog letterlijk
alles kwijt raakt.
Maar intussen is hij toch al te veel in de politiek verzeild geraakt. Hij werd een
van de voorzitters van de schrijversbond, waarin hij onvermoeibaar het beginsel van
de ‘partijgebondenheid van de kunst’ verdedigde. Bovendien is hij sinds 1946
voortdurend afgevaardigde in de Opperste Sowjet geweest. Hij nam deel aan de
partijcongressen en werd lid van het ‘Vredescomité’. Het valt dan ook niet te
verwonderen dat hij bij Chroesjtsjow bijzonder in de gunst staat. Men vergelijkt de
verhouding tussen hen beiden zelfs vaak met de verhouding tussen Stalin en Gorkij.
Maar deze laatste had toch beslist meer zelfstandigheid.
Dat bleek, toen in 1959 het tweede deel van zijn roman ‘Het ontgonnen Braakland’
(in de Duitse vertaling: ‘Neuland unterm Pflug’1)) verscheen. In dit tweede deel is
de collectivisering zo goed als volbracht, en Sjolochow schildert nu het leven van
alledag in een kolchos. Zijn stijl en inspiratie blijken verbleekt te zijn, en zo het eerste
deel al geen literair succes was, het tweede deel is uitgesproken saai en vervelend,
en het heeft zelfs niet meer de waarde van een tijdsdocument, omdat het uiteindelijk
alleen maar de obligate hulde brengt aan het kolchos-leven. Dezelfde figuren, die in
het eerste deel zo fel realistisch waren getekend in hun vóór- of tegen-houding, zijn
nu bleke schimmen geworden, die tegen de achtergrond van het partij-ideaal hun
leventje leiden.
Het was dan ook niet te verwonderen, dat alle pogingen van Chroesjtsjow om
Sjolochow in 1959 de Nobelprijs te laten krijgen, mislukten. Het evident geweldige
talent, waarvan Sjolochow in zijn jonge jaren zulk een onomstotelijk bewijs heeft
geleverd, is door hemzelf begraven onder partijleuzen en politiek. Toen hij in 1959
op doorreis naar New York enige uren op Schiphol verbleef, was het een schuwe,
wat mismoedige man. Hij weigerde over literatuur te spreken.
Jan P. Schuyf
1) Michail Scholochow, Neuland unterm Pflug. Zweites Buch. Deutsche Volksbibliothek,
Aufbau-Verlag, Berlin und Weimar, 1964, 443 pp., geb. D.M. 2.85.
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Boekbespreking
Theologie
Marmy, Emile, Les grandes encycliques missionnaires de Benoit XV à
Jean XXIII. - Edit. St-Paul, Fribourg, 1964, 224 pp.
De auteur noemt deze serie grote encyclieken het missionair charter van de katholieke
Kerk. Men zal, soms enigszins verrast, vaststellen hoe helderziend de missionaire
visie van de grote pausen uit de XXe eeuw is geweest. Door hun encyclieken hebben
zij werkelijk een soort ommekeer teweeggebracht in het denken van een deel van de
christelijke wereld dat zich dreigde op te sluiten in een te eng uniform christendom.
Op het ogenblik dat de Kerk door het concilie haar missionair karakter weer beter
bewust wordt en anderzijds de vroegere missiegebieden door de gebeurtenissen van
de laatste jaren grondig van gedaante veranderd zijn, kunnen deze encyclieken het
hunne bijdragen om ons meer van de ware katholiciteit van de Kerk bewust te maken.
R. De Haes

Cattin, Paul, Spiritualité sacerdotale. Documents pontificaux sur le
sacerdoce de Pie X à Jean XXIII. - Edit. St.-Paul, Fribourg, 1964, 224 pp.
Dit werk bevat de belangrijkste encyclieken over het priesterschap die deze eeuw
verschenen zijn. Het zal aldus te gemoet komen aan de wens van velen om in een
beknopte uitgave de veilige directieven te vinden van het kerkelijk magisterium
betreffende de priesterlijke roeping.
R. De Haes

Vorgrimler, H., Exegese en dogmatiek. - Nelissen, Bilthoven, 1963, 213
pp., f 9.75. Heideland, Hasselt, F. 155.
Een der moeilijkste problemen in de huidige theologie vormt de verhouding
exegese-dogmatiek. In deze bundel zijn opstellen van exegeten en dogmatici
bijeengebracht, waarin deze problemen worden behandeld. Meestal gaat het om
artikelen die elders reeds waren gepubliceerd. Uit de inhoudsopgave blijkt het belang
van deze bundel: K. SCHELKE, De Heilige Schrift en Gods Woord (9-24); K.
RAHNER, Exegese en Dogmatiek (25-54); A. VÖGTLE, Vooruitgang en
problematiek van de wetenschap van het Nieuwe Testament (55-70); H. SCHLIER,
Over de zin en de taak van een theologie van het Nieuwe Testament (71-91);; H.
SCHILLEBEECKX, Exegese, dogmatiek en dogma-ontwikkeling (92-115); R.
SCHNACKENBURG, De dogmatische verwerking van het Nieuwe Testament
(116-134); H. GROSS, Motieftranspositie als vorm- en traditiebeginsel in het Oude
Testament (135-153); Fr. MUSSNER, De historische Jesus en de Christus van het
geloof (154-188); K. RAHNER, Dogmatische beschouwingen over de kennis en het
zelfbewustzijn van Christus (189-211). Verdere aanbeveling is overbodig. De studies
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van Schillebeeckx, Mussner en Rahner (zelfbewustzijn) lijken ons de meest geslaagde.
De kwaliteit der vertalingen is vrij goed. Het Duits van Rahner laat zich uiteraard
moeilijk vertalen. Een vergelijking tussen de oorspronkelijke en vertaalde tekst van
het laatste artikel liet wel enige fouten naar voren komen: Rahner zegt dat ‘wass wir
die Hypostatische Union... nennen, sich letzlich auf die Selbstaussage Jesu mindestens
im Licht der Ostererfahrung stützt’. In de vertaling heet het: ‘Wat wij de unio
hypostatica.... noemen, steunt tenslotte op Jesus' eigen uitspraken, op zijn minst die
Hij doet in het licht van de Paaservaring’ (193). Dit is niet de bedoeling van de auteur,
die wil zeggen dat de apostolische kerk in het licht van de Paaservaring de uitspraken
van de aardse Jesus in een dieper licht ging zien. Blz. 200 onderaan staat dat de
menselijke natuur van Jesus dit zijn hypostatisch draagt. In de oertekst staat: ‘... die
menschliche Natur Christi als die von ihm (nl. de Logos) hypostatisch getragene’.
Op blz. 208 (vijfde regel) eindigt de zin: ‘... nog niet wist’. Hier is een zinsnede van
Rahner weggelaten.
J. Mulders

Godsdienst
Marchel, Witold, De Bijbel over God, de Vader. - J.J. Romen en Zonen,
Roermond en Maaseik, 1964, 128 pp. Vertaling door Jos. Mertens, pr. f
3,25.
Een rijk doordacht boekje, dat dieper inzicht en ruimer perspectieven biedt.
Meermalen origineel in de tekstverklaring. Duizenden malen hebben wij het ‘Onze
Vader’ gebeden, meermalen het vaderschap horen toelichten; als men deze ver-
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handeling leest, zal men grotendeels bevredigd zijn in het moeilijke probleem van
vaderliefde. Het begrip ‘vaderliefde’ wordt door Witold Marchel verhelderd; na
lezing zal men het ‘Onze Vader’ met dieper vertrouwen bidden.
C. Minderop

Maertens, Dom Th., en Dom C. Vagaggini, La Constitution de Vatican II
sur la liturgie (Collection de Pastorale liturgique No. 65). - Publications
de S. André, 1964, 43 pp.
Een beoordeling van de ‘Constitutie over de H. Liturgie’ vanuit pastoraal standpunt
door D. Maertens, en vanuit doctrinair standpunt door D. Vagaggini. Pastoraal wordt
de Constitutie gekenmerkt door de verhouding van de liturgische gemeenschap tot
de zending van de Kerk in de wereld. Van deze wereldzending moet de liturgie het
duidelijke teken zijn en daarop zijn alle wijzigingen in liturgicis afgestemd. De
doctrinaire grondslag van deze hervorming steunt op een vernieuwd inzicht in de
sacramentenleer waarvan de heilsgeschiedenis en het Paasmysterie de kern uitmaken.
De Constitutie zelf is naar het oordeel van beide periti, een zichtbaar teken van de
Geest die in deze gezegende concilie-tijd werkzaam is temidden van het Godsvolk.
S. De Smet

Quatrième dimanche après la Pentecôte. Collection Assemblee du Seigneur,
No. 58 (avril 1964).
Van deze merkwaardige reeks monografieën, uitgegeven o.l.v. Dom Maertens en
zijn steeds toenemende staf van medewerkers, verschijnt thans met No. 58 het 29ste
fascikel: ‘Quatrième dimanche après la Pentecôte’. De liturgische presentatie van de
heterogene lees- en zangstukken van deze groene zondag werd bezorgd door P.
D'Haese. P. Dubarle schreef de exegese van het epistel (Rom. 8:18-23); prof. H.
Schürmann van het evangelie (Lc. 5:1-11). Merkwaardig is de studie over de roeping
en het ambt in dienst van het Godsvolk, door abbé Grelot van het Institut Catholique.
Geestelijke leiders en priesters zullen gebaat zijn met de bijdrage van P. Faynel,
overste van het ‘séminaire des Carmes’, waarin een gedachte van A. Chavasse wordt
aangehaald dat nl. in de dialoog van God met zijn volk de priester niet alleen
antwoordt als ‘vis-à-vis de Dieu’, maar in dit bijeen-zijn staat aan de kant van God
‘face à l'homme’ als drager en dienaar van het Woord. De bladzijden ten slotte. die
J. Chéruel aan de partristiek besteedt met betrekking tot de roeping van monnik en
priester, zijn stimulerend. Een van de beste en meest overzichtelijke delen van deze
reeks, waarin vroeger reeds behandeld zijn; de eerste zondag van de Advent, Kerstmis,
Allerheiligen, de 11e, 17e en 19e zondag na Pinksteren, het Paasoctaaf en het
Drievuldigheidsfeest.
S. De Smet
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Sheen, Fulton J., The Priest is not his own. - Peter Davies, London, 1964,
248 pp., 18 sh.
Schr. heeft hier zijn thoughts bijeengebracht over alle mogelijke aspecten van het
priester zijn. Het uitgangspunt is meestal een tekst uit de H. Schrift met kort verrassend
commentaar. De schone theorie en vaak minder fraaie praktijk, het nobele ideaal en
vaak teleurstellende werkelijkheid gaan voortdurend hand in hand. Het boek is
daardoor heel wat nuchterder en beter dan het vrome plaatje van de auteur op de kaft
doet vermoeden.
W. Peters

Knox, Ronald A., University and Anglican Sermons (together with sermons
preached on various occasions). - Burns and Oates, London, 1963, 522
pp., 42 sh.
Vier jaar geleden werd door Philip Caraman de uitgave verzorgd van Pastoral
Sermons en Occasional Sermons, die uitvoerig in dit tijdschrift besproken werd. In
dit derde en laatste deel werden opgenomen de series preken reeds eerder verschenen
onder de titel In Soft Garments en The Hidden Stream (resp. in 1942 en 1952); het
zijn de toespraken die Ronald Knox óf als studentenmoderator óf later op uitnodiging
van zijn opvolgers als zodanig heeft gehouden. Sinds het verschijnen van de Pastoral
en Occasional Sermons zijn andere preken van Knox aan het licht gekomen en deze
zijn in chronologische orde als additional sermons in deze uitgave opgenomen. Aan
het slot is nog een plaats ingeruimd voor veertien preken die door Knox als Anglikaans
geestelijke werden gehouden en sinds 1914 niet meer werden herdrukt. Een preek
moet beluisterd worden. Dit is slechts tot op zekere hoogte waar; en waar een priester
het woord Gods verkondigt die alle zorg besteedde aan vorm en inhoud, en rhetoriek
vermeed omdat dit niet in de aard van deze bescheiden en zelfs wat verlegen mens
lag, komt het woord mogelijk meer tot zijn recht in deze vorm dan toen het gesproken
werd. In alle ge-
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val is het ons die hem niet beluisteren kunnen een groot voorrecht hem door middel
van deze prachtige drie-delige uitgave blijvend onder ons te hebben. Het woord van
deze even kritische als briljante geest doet denken aan diamant: hard, flitsend en
tegen slijtage bestand. Uit de uitgave blijkt dat zijn preken en spreken over de tijd
waarin hij zelf leefde heenreikt.
W. Peters

Evangile selon saint Luc - Harmonies bibliques. - Edit. des Nouvelles
Images, 172 pp., geb. 330 B.F.
Geïnspireerd door de Emmaustekst uit het evangelie volgens de heilige Lukas:
‘beginnend met Moses verklaarde Hij hun uit al de profeten wat in al de schriften
op Hem betrekking had’, wordt in dit boek voor het eerst het gehele evangelie volgens
de heilige Lukas met parallelteksten uit de bijbel geïllustreerd. Het zijn er niet minder
dan vijfhonderd, uitgekozen door abbé Pierre Delannoy. De uitzonderlijke
typografische verzorging is van Raymond Gid. Hij verdeelde elke pagina in vier
kolommen waarvan hij de twee in het midden reserveerde voor de tekst van het
evangelie, de twee aan de buitenkant bevatten de bijbelpassages die er betrekking
op hebben. Een klein teken in de evangelietekst verwijst naar de bijbelcitaten en
maakt het verband duidelijker. Het idee van deze uitgave kan men slechts toejuichen
evenals de royale manier waarop het is uitgewerkt. Of de hier gekozen letter, die een
drukke en nadrukkelijke bladspiegel geeft, wel de meest geschikte was, blijft een
open vraag.
S. Heester

Wijsbegeerte
Stein, Edith, De Vrouw: haar taak volgens de natuur en de genade,
uitgegeven door Lucy Gelber en P. Fr. Romaeus Leuven O.C.D. - Desclée
De Brouwer, Brugge-Utrecht, 320 pp., ing. F. 145, geb. F. 185.
De duitse Karmelietes en leerlinge van Husserl heeft aan haar rijke pedagogische
inzichten over het echte vrouw-zijn in een reeks lezingen en voordrachten gestalte
gegeven. Tussen 1929 en 1932, enkele jaren vóór haar intrede te Köln-Lindenthal,
was zij op een hoogtepunt van haar invloed en opvoedkundige opdracht gekomen.
Hoewel die geschriften uiteraard herhaaldelijk op dezelfde thema's terugkomen, treft
telkens weer de harmonische gebondenheid van dit helder denken aan een
diep-geïnspireerde godsdienstzin. In onze tijd van normalisering der vrouwelijke
eigenwaarde zal zeker een levendig interesse gewekt worden door zulke moderne
onderwerpen als: het ethos van de roeping der vrouw, de roeping van man en vrouw
volgens natuur en genade, het christelijk vrouwenleven, de vele delicate problemen
van de meisjesopvoeding. De vertaling is vlot en voortreffelijk, op een paar vergeten
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germanismen na. De typografische presentatie is bovendien heel aangenaam en
keurig.
A. Poncelet

Coreth, S.J., Emerich, Metaphysik, Eine methodisch-systematische
Grundlegung. 2. Auflage. - Tyrolia-Verlag, Innsbruck-Wien-München,
1964, 584 pp., ÖS 190, D.M. 33.
Dat een stevig werk als dit al vóór zijn derde verjaardag herdrukt wordt, signaleert
op zichzelf al voldoende zijn waarde. Leesbaarheid, stringente gedachtengang en
vruchtbaar contact met de nieuwere filosofie maken Coreths boek inderdaad zeer
bruikbaar. Deze tweede druk geeft hier en daar een wat ingekorte tekst. Op andere
punten, b.v. waar het gaat over de materialiteit, en vooral bij de behandeling van het
bestaan van God heeft de schrijver zijn stof anders gegroepeerd, zonder wezenlijke
veranderingen. De bladspiegel is wat geserreerder geworden, maar de allure van de
uitgave wordt hierdoor niet aangetast. We mogen dus verder verwijzen naar de
bespreking van de eerste druk (Streven 15, 1961/2, p. 392s.).
N. Sprokel

Chevalier, Ch. Le, L'enthousiasme et la ferveur (Présence et pensée). Aubier, Paris, 1964, 192 pp.
Dat ‘Till Ulenspiegel’ in dit briljant essay het eeuwig kloppende hart van moeder
Vlaanderen genoemd wordt, zou nog geen voldoende aanbeveling zijn om dit uiterst
zeldzaam werk ter hand te nemen. Maar het geeft bovendien een lucied en rijk
gestoffeerd antwoord op een van de prangendste problemen van de geciviliseerde
mens: de fijne maar dodelijke barst tussen zijn allesoverwoekerende geest en zijn
kwijnende ziel. De auteur ontmoet zijn probleem op het duister en glibberig pad van
de affectiviteit. Van enthousiasme gesproken... Neen, het is niet de holle retoriek,
noch de esthetische
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lyriek, waarvoor lamme goedzak uiteraard afkeer gevoelt. Het gaat om het
verhelderend en bevrijdend onderscheid tussen hol enthousiasme en vervulde
vurigheid. Enthousiasme, meent Le Chevalier, is in het leven absoluut onvervangbaar,
maar de meeste vormen ervan zijn onbetrouwbaar, wankel en oppervlakkig, omdat
ze maar producten zijn van de losgeslagen, zich zelf opschroevende menselijke
‘geest’. Authentiek, charismatisch enthousiasme heet vurigheid. De vurigheid is
kwaliteit van de ‘ziel’, uit de volheid van het hart wellend, rustig, doordringend, diep
en bestendig, bij uitstek religieus en creatief, omdat ze durend aan het mysterie van
het hele zijn deel heeft. Het boek heeft geen pretentie, het werd in de stijl geschreven
van wat het voorhoudt. Maar het zou ons niet verwonderen, indien het aan velen hun
diepere ziel en de zin van de bezieling liet wedervinden.
A. Poncelet

Wetenschap
Schenk, Gustav, De Aarde, onze planeet in het heelal. Jupiterboeken.
Vert. Dr. H. Leids. - W. de Haan, Zeist - Van Loghum Slaterus, Arnhem
- Standaard Boekhandel, Antwerpen, 1963, F. 6.90.
Een ‘wetenschappelijk’ kijkboek met wonderlijk mooie illustraties, waarbij een korte,
hoogstaande verklaring, over de eigenschappen van de planeet aarde, de lagen van
haar dampkring, de geheimen van water en zee, de structuur van haar oppervlak en
binnenste. Alles up to date, vooral met behulp van de ontdekkingen van het
Internationaal Geofysisch Jaar.
A. Wiewel

Thirring, Hans, und Hans Grümm, Kernenergie gestern, heute und
morgen. - R. Oldenbourg, Wien-München, 1963, 252 pp., DM. 14.80.
Men zou dit boek kunnen noemen: een leerboek over de kernenergie voor mensen
die een middelbare school of eventueel een M.u.l.o.-opleiding achter de rug hebben.
De schrijvers veronderstellen niet meer voorkennis, maar gaan verder wel degelijk
te werk: wie alleen wat interessante feiten wil lezen, kan beter een ander boek zoeken.
Het boek bestaat uit drie delen: het eerste deel behandelt wat algemene kernfysica;
het begint heel voorzichtig bij het atoomgewicht en het periodiek systeem en werkt
vandaar uit verder naar de bouw en de eigenschappen van de atoomkern. Het tweede
deel is gewijd aan de atoom- en waterstofbommen; hier worden ook enkele historische
en politieke facetten kort onder de loep genomen. Het derde deel is geschreven door
Dr. Grümm en is voornamelijk gewijd aan de kernreactoren en de plasma-fysica;
hier zijn enkele economische beschouwingen doorheen geweven. Samenvattend
kunnen we zeggen: een eenvoudig en serieus boek, dat geen experts wil opleiden,
maar het mogelijk wil maken iets te begrijpen van wat de experts nastreven.
P. v. Breemen
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Leonhard, Prof. Dr. Karl Instinkte und Urinstinkte in der menslichen
Sexualität. - Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 1964, pp. 376. DM. 34.50.
De auteur - die eerder een ‘Biologische Psychologie’ publiceerde waarin hij de
instincten beschreef welke de normale menselijke sexuele verhoudingen kenmerken
- vond in abnormale menselijke sexuele uitingen instinctieve strevingen terug die in
vroegere fasen van de fylogenetische ontwikkeling aanwezig zijn. In het onderhavige
boek analyseert hij verschillende perversies op basis van deze oerinstincten (het
instinct zich aan te bieden, zich de ander toe te wenden, zich aan de ander te
onderwerpen, te koesteren, te prikkelen, in mee-prikkeling te geraken). De resultaten
van zijn onderzoek zijn uitermate belangwekkend, want de sexuele abnormaliteiten
verschijnen nu niet als neurosen of ontwikkelingspsychopathieën in de gebruikelijke
betekenis van deze begrippen, maar als combinaties van manifeste en onderdrukte
instinctieve strevingen en reacties hierop. De invloeden van opvoeding en
cultuurpatroon worden door Leonhard anders geïnterpreteerd dan in de
dieptepsychologie te doen gebruikelijk. Zijn opvattingen, die in zekere zin een stap
terug betekenen in de richting van MacDougall, anderzijds verwijzen naar recente
ideeën van Portmann, hebben stellig de pretentie van een vernieuwing, van een frisse
kijk, en vormen een welkome bijdrage tot de ontwikkelingsgeschiedenis van de
menselijke instincten.
J.J.C. Marlet

Penguin Science Survey - A 1964, 230 pp., 7 s. 6 d.; B 1964, 252 pp., 7 s.
6 d.
Sedert enige jaren publiceert Penguin Books jaarlijks een pocket met een aantal
overzichtsartikelen over actuele weten-
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schappelijke onderwerpen. Dit jaar zijn het twee deeltjes, die ieder 15 artikelen
bevatten. Deel A handelt over fysica en chemie en geeft o.a. artikelen over
experimenten met elementaire deeltjes, toepassing van kernfysica in de medische
wetenschap, de laser, automatisering, sovjet ruimte-onderzoek. Deel B is gewijd aan
biologie en medicijnen, en bevat o.a. artikelen over leven op andere planeten, de
oorsprong van de mens, communicatie tussen bijen, zelfmoord.
P. v. Breemen

Heitler, W., Man and Science. - Oliver and Boyd, Edinburgh and London,
1963, 100 pp., 21/-, f 12,20.
W. Heitler is een theoretisch fysicus, wiens boek ‘The quantum theory of radiation’
al gedurende tientallen jaren een standaard-werk is. In de winter van 1960 hield hij
voor de Universiteit van Zürich een lezing, waaruit een boekje groeide, dat in 1961
verscheen onder de titel ‘Der Mensch und die Naturwissenschaftliche Erkenntnis’
en in 1962 zijn eerste herdruk beleefde. ‘Man and Science’ is hiervan de vertaling.
Hier spreekt een vooraanstaand fysicus over de mogelijkheden, grenzen en gevaren
van zijn vak. Wat hij zegt is gezond, wijs en breed gedacht. Hij ziet scherp de
beperktheid van de natuurwetenschap en hij waarschuwt uitdrukkelijk voor het gevaar
dat een deel-waarheid zich opwerpt als de gehele waarheid: fysicalisme en
mechanicisme worden uitdrukkelijk aan de kaak gesteld. Hij laat zien, dat er behalve
causaal-wetenschappelijke verklaringen ook ruimte is voor teleologische
beschouwingen; en dat het louter-causale denken onmenselijk is. Hij spreekt over
de qualitatieve benadering als een kostbare aanvulling van de quantitatieve werkwijze
der fysica (Goethe versus Newton!). Het is geen diepzinnige filosofie die ons wordt
geboden, maar het is verstandige en oergezonde reflexie op het vak dat schr. een
mensen-leven lang heeft beoefend.
P. v. Breemen

Thiel, Arnoud van, Analytical Dialectic and Christian Belief, Analytical
Dialectic and basis Physics, De Zin van het christendom. - L.J.C. Boucher,
Den Haag, resp. 1961, 26 pp., 1962, 40 pp., 1963, 27 pp., f 1,50, f 2,50.
Uit deze boekjes licht het beeld op van een vroom schrijver, die een synthetische
visie op het Christendom en een aprioristische afleiding van de fysica wil geven.
Maar wat schr. synthetisch of dialectisch noemt, zullen anderen helaas verward en
onsamenhangend vinden. In ieder geval zijn er een aantal enormiteiten aan te wijzen,
die het vertrouwen in de schr. ondermijnen. Ik citeer enkele voorbeelden: ‘Het
nadenken door God verloopt dan zo...’; ‘Zodra God die aandacht richt, ontstaat er
in Hem een bepaald bewustzijn...’; ‘op chemische gronden waarschijnlijk, dat alle
mensen van één ouderpaar afstammen...’; ‘De geometrisch weergegeven
zelfbewustheid (= gulden snede) levert dus het schoonheidscriterium, de kennis van
schoon en lelijk, en dus van goed en kwaad’; ‘Alle leven en beweging in deze wereld
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zijn schijn.’ De poging om de basisconstanten van de fysica te deduceren uit
meetkundige figuren is al dikwijls gedaan; hier worden daar ook nog de massa's van
de elementaire deeltjes aan toegevoegd. Het simpele feit, dat bijv. de
fijnstructuurconstante niet 1/137 is, maar 1/137,03 is al genoeg om de hele constructie
in elkaar te doen storten. Overigens kan men door het groeperen van cijfers ieder
getal te voorschijn toveren, zelfs 137,03. Deze logica is te persoonlijk om anderen
te overtuigen.
P. v. Breemen

Literatuur
Schulte Nordholt, J.W., Hymnen en Liederen, een bloemlezing uit de
latijnse gezangen en gedichten van de kerk der eeuwen. - Paul Brand,
Hilversum/Antwerpen; W. ten Have, Amsterdam, 1964, 230 pp., f 18.90.
In de verantwoording van deze bundel geeft de auteur aan, dat deze bloemlezing
voor een groot deel het gevolg is van zijn arbeid aan het nieuwe gezangboek van de
Nederlands Hervormde Kerk. Daarmee is de waarde van dit boek gelegen - behalve
in de gedichten en hun vertaling zelf, maar daar staat de naam van Schulte Nordholt
borg voor - ook in de aanwijzing voor het gehele huidige streven naar vernieuwing
van de liturgie. Juist omdat hier heel het erfgoed der ongedeelde kerk karakteristiek
in zijn tijdperken is weergegeven, kan het een inspiratie zijn en een richtlijn voor de
dichters die thans naar hymnen en gezangen zoeken voor de liturgie. De auteur klaagt
dat er te weinig aandacht aan deze erfenis geschonken wordt. Met een uitbreiding
van wat Fortmann onlangs gezegd heeft over de symboliek in de liturgie
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zouden we mogen zeggen, dat een werk als dit ons behoeden kan voor een verlies
van waarden die we in deze generatie wel zouden kunnen weggooien, maar niet zo
snel weer terugvinden. De betekenis van dit boek lijkt me niet zozeer te liggen in de
kerkelijke folklore of in een weemoedig heimwee naar wat voorbij is, als wel in de
inspiratie en de stimulans die ervan kan uitgaan - en uitgaat - op het werk dat vandaag
aan de orde is.
G. Adriaansen

Golding, William, The Spire. - Faber and Faber, London, 1964, 223 pp.,
18 sh.
In een tijd waarin de realistische roman steeds rauwere vormen aanneemt, doet deze
roman onwillekeurig denken aan een enigszins onwezenlijke oase, ver, heel ver
weggelegen van de realiteit van vandaag. Het is niet alleen de afstand in tijd die deze
indruk wekt, maar veel meer het feit dat in dit wat dromerige boek een mens de
levenssituatie bepaalt, en niet andersom, zoals dit in veel moderne romans, en deze
als weerspiegeling van het leven van deze tijden, geschiedt. Het verhaal is simpel
van opzet en inhoud. Met de allerbeste bedoelingen wil deken Jocelin een hoge spits
op de toren van zijn kathedraal geplaatst zien; het wordt een obsessie, maar de spits
moet er komen. De tegenslagen en teleurstellingen brengen de deken nauwelijks aan
het wankelen; wel gebeurt dit door de groeiende twijfel aan zijn goede bedoelingen.
Het is moeilijk om niet onder de invloed te komen van een mens die bezeten is van
een ambitie: de kracht van deze roman is dat de lezer ongemerkt in de ban raakt van
de obsessie van de hoofdfiguur en met hem de spits voet voor voet ziet oprijzen. Het
lezen is echter vaak even vermoeiend als het bouwen. Zoals in zijn klassiek The Lord
of Flies helderheid van uitdrukking niet de sterkste kant bleek te zijn van deze
schrijver, doet ook in deze roman de stijl vaak denken aan het stof dat de kathedraal
nu en dan vult door vallend gesteente. Zulke weinig luciede dictie dwingt de lezer
tot concentratie en vertraagt het tempo van het lezen; inderdaad, maar tegelijkertijd
belet een waas van onnodige onduidelijkheid menigmaal het uitzicht op het gebeuren.
W. Peters

Johnson, Uwe, Het derde boek over Achim. - H. Nelissen, Bilthoven, 1963,
278 pp., f 11,90.
Het drama van de tweede wereldoorlog inspireert nog steeds de kunstenaars. Het
heeft ook wel diep de mensheid aangegrepen. Uwe Johnson geeft er op zeer
oorspronkelijke wijze zijn interpretatie van. Hoofdfiguur in deze roman is een
wielrenner, een populaire sportman, die in het Communistische Oost-Duitsland als
een nationale held vereerd wordt. In communistische landen vervult de sport wel een
uitzonderlijke rol. Men kan het misschien simplistisch aldus formuleren: Sport houdt
de mens geboeid in ongecompliceerde spanningen, die geen plaats bieden aan
gecompliceerde spanningen. Ook dit schijnt de eerste indruk te zijn van dit boek,
maar het grijpt veel dieper. In de zeer merkwaardige compositie van het verhaal laat
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de schrijver ons opnieuw de tragiek van Duitsland, vanaf 1930, beleven. In zijn bijna
koele en zakelijke verteltrant werkt het toegepaste procédé zeer suggestief, ja zelfs
fascinerend. Toch is dit boek niet gemakkelijk te lezen; de schrijver durft van zijn
lezers inspanning te eisen. Zij die dit kunnen opbrengen, zullen de ervaring beleven,
kennis gemaakt te hebben met een heel bijzonder stuk literatuur.
C. de Groot

Pinilla, Ramiro, Als blinde mieren, vert. F. van Oldenburg Ermke. Desclée de Brouwer, Brugge, 1964, 220 pp., ing. F. 96, geb. F. 130.
Ergens aan de Spaanse kust loopt een schip met steenkool tegen een rots te pletter;
en de kustbewoners, elk gezin voor zich, roven de steenkool weg, tot de gendarmen
ze alles afnemen. Midden in een familie leven we hier het avontuur mee, letterlijk
een strijd op leven en dood; en wanneer de familie ook alles verliest, dan is de
levensmoed sterker dan het ongeluk. Het is een wrang, realistisch, ruw verhaal,
waarin de verscheidenheid van karakters en kleine verwikkelingen ons doorlopend
méér overtuigt van de grondwerkelijkheid, - waarin die grondwerkelijkheid wel een
onverbiddelijk noodlot lijkt dat alle uitgangen afsluit, - waarin tenslotte de strijdende
(ook wel de gelovige) mens het wint. Daarom mogen we, niettegenstaande veel
schijn, het werk een leerschool noemen van taai-hopende wilskracht en
onverwoestbaar optimisme.
Em. Janssen

Fuller, Edmund, Op leven en dood. - De Fontein, Utrecht, 1964, 187 pp.,
f 5.50.
De Fonteinboekerij is geleidelijk aan een voortreffelijke bibliotheek van boeken die
liggen tussen de ‘grote’ literatuur en de
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ontspanning. Ook dit deel leest prettig, maar heeft tegelijk een ernst en een wijsheid
die verrijkend zijn. Een nog betrekkelijk jong echtpaar met drie kinderen heeft volgens
velen van hun vrienden een ideaal huwelijk. De vrouw krijgt vrij onverwacht bij een
miskraam een levensgevaarlijke bloeding. In de lange en bange uren van de crisis
kijkt de man terug op zijn huwelijksleven. Hij begint te zien, hoe bepaalde spanningen
en teleurstellingen het gevolg zijn geweest, enerzijds van eenzijdig overspannen
verwachtingen en anderzijds van doodgewone vermoeidheid. Wanneer de crisis
voorbij is, komen man en vrouw samen tot het besef, dat het niet om het ‘ideale’
gaat, maar om het aanvaarden van de wederzijdse liefde en inspanning. Een sereen,
maar allerminst vlak boek.
G. Adriaansen

Klassieken uit de Nederlandse Letterkunde. Hendrik Arnold Meyer, De
Boekanier. Met inleiding en aantekeningen van Dr. W. Drop. - W.E.J.
Tjeenk Willink, Zwolle, 1964, 130 pp., f 4.90.
In de bekende Zwolse serie der Klassieken uit de Nederlandse Letterkunde is, door
dr. Drop ingeleid en van noten voorzien, het ‘heldendicht’ van Meyer verschenen.
De uitgave zal wel bedoeld zijn voor studenten in de Nederlandse Letterkunde. Voor
schoolgebruik komt dit werk m.i. niet in aanmerking. Ondanks het ‘betrekkelijk’
gunstig oordeel uit voorbije tijd over de Boekanier, waar ik mij gaarne bij aansluit
- er bevinden zich inderdaad geslaagde passages in Meyers gedicht en het geheel is
aanmerkelijk beter dan veel opgewonden gerijmel van tijdgenoten - kan een
hedendaags lezer toch slechts met moeite dit werk van ‘romantische hevigheid’ ten
einde lezen, laat staan genieten. Het zullen wel alleen de door exameneisen
gedwongenen zijn, die er kennis van zullen nemen. Voor deze categorie heeft dr.
Drop een goede uitgave bezorgd.
Joh. Heesterbeek

Fowler, H.W. and F.G., The concise Oxford Dictionary of current English.
- Clarendon Press / Oxford Un. Press, London, 1964, 1158 pp., 25 s.
Dit is de vijfde uitgave van de onvolprezen Oxford Concise die in 1911 gepubliceerd
werd. Hij werd herzien door E. McIntosh. Dit op studeerkamer en bureau onmisbare
en met de jaren in gezag gegroeide werk is, gezien de rijke inhoud alsook de keurige
uitvoering, goedkoop te noemen.
W.P.

Bachmann, Ingeborg, Gedichte. Erzählungen. Hörspiel. Essays. - Piper
Verlag, München, 1964, 347 pp., DM 9.80.
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Deze door S. zelf samengestelde bundel bevat een selectie van haar gedichten (uit
Die gestundene Zeit, uit Anrufung des Groszen Bären, en enkele nog
niet-gepubliceerde gedichten), een keuze uit haar proza (Das dreissigste Jahr), een
hoorspel (Der gute Gott von Manhattan), enkele essays en twee fragmenten uit haar
gastcolleges aan de Universiteit te Frankfurt. Het succes van deze beslist niet
gemakkelijke dichteres is eigenlijk verrassend. Zeker wordt haar bijdrage tot de
herontwakende Duitse poëzie (extremisme in persoonlijk empirisme, denklyriek met
concrete vormen, motieven van de grote Mens: liefde, vrijheid, rechtvaardigheid)
algemeen erkend, maar zowel haar wereld als haar literaire vorm blijven hermetisch.
Wellicht is het onthaal veeleer sociologisch te verklaren door een behoefte aan
kwaliteit en haar uitvoerige publiciteit in de krant. Dan valt tevens op dat het proza
minder adembenemend is, meer opzettelijk en gekunsteld, iets maniëristisch, maar
wellicht is daar de bewuste terugkeer naar de vertrouwde novelle, en dus de afkeer
van de aalvlugge short-story, verantwoordelijk voor, vooral omdat ze melodie en
ritme uitstekend gebruikt. Haar cursusexcerpten zijn welkome verduidelijkingen van
wat haar persoonlijk dwingt tot schrijven, en tot zo-schrijven, een bijdrage tot de
moderne poëtiek.
C. Tindemans

Foster, J.R., Modern Christian Literature. - Faith and Fact books, Burns
and Oates, London, 1964, 160 pp., 9 s. 6 d.
Ongeveer zeventig literatoren, waarvan veruit de meeste romanschrijvers, worden
hier kort besproken, soms weinig meer dan vermeld. Het is een nuttig naslagwerkje
indien men enkele gegevens verlangt omtrent een bepaalde auteur. De kritische
waarde van het geheel is gering, dit ook al omdat de titel zelf zovele vragen stelt;
niettegenstaande het voorwoord van de schrijver achten we literatuur door christelijke
auteurs de lading beter dekken. De schr. beperkt zich tot schrijvers van de laatste
veertig jaar, en heeft zijn net wijd uitgeworpen: Amerika en West Europa zijn
vertegenwoordigd, maar arm België en Nederland bestaan niet. Zoals in dit type
werkjes vaker geschiedt, ontbreken namen die
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nooit hadden mogen ontbreken; twee opmerkelijke omissies zijn Gabriel Fielding
en Patrick White.
W. Peters

Kraus, Karl, Die letzten Tage der Menschheit. I-II. - Deutscher
Taschenbuch Verlag, München, 1964, 335 en 315 pp., elk DM 3.60.
Met zijn meer dan 200 taferelen vormt dit hoofdwerk van de Weense polemist
(1874-1936), dat in de jaren 1915-1917 is ontstaan, een drama van principiële
vormeloosheid, maar tevens een authentiek portret van een tijdperk. Alle thema's en
motieven van Kraus' strijdlustige carrière zijn hier verzameld tot een apocalyptisch
visioen, waarin profetisme en onvoorwaardelijke satire, politieke tragedie en
documentair museum in een gigantische montage van citaat, bericht en commentaar
de Eerste Wereldoorlog karakteriseren als wat hij geweest is: het geestelijk bankroet
van een cultuurvolk.
C. Tindemans

Toneel
Les entretiens de Vienne ou les droits et les devoirs du metteur en scène.
- Editions Michel Brient, Paris, 1963, 85 pp., 7.50 FF.
Internationale colloquia als die van het I.T.I.-congres (1962) leiden uiteraard niet tot
eenstemmigheid in de opvattingen betreffende de taak en de grenzen van de regisseur.
De verwarring wordt nog in de hand gewerkt omdat een centraal referaat ontbrak.
Nu schijnt iedere deelnemer aan het gesprek slechts zijn kans aan te grijpen om zich
pienter te tonen en stout te doen tegenover ieder die met hem niet akkoord gaat. Toch
komt uit het bekvechten een grote zelfzekerheid naar voren, waarbij de rechten van
de auteur sterk in de verdrukking raken. Iets meer respectvol worden de betrekkingen
tussen regisseur en acteur behandeld. Zodra iets uit het Duits dient geciteerd, slaat
de tekst van de samensteller (alweer P.-L. Mignon) op hol (b.v. Köllner i.p.v. Keuner).
C. Tindemans

Pinter, Harold, The Birthday Party and other plays. - Methuen, London,
1964, 159 pp., 12 sh. 6 d.
Naast ‘The Birthday Party’ in drie bedrijven bevat deze uitgave twee stukken van
één bedrijf: ‘The Room’ en ‘The Dumb Waiter’. Alle drie dateren uit 1957 en zijn
voorbereidende studies op het stuk waarmede Pinter grote bekendheid verwierf, ‘The
Caretaker’ (vertaald en opgevoerd onder de titel ‘De Concierge’) van 1959. De drie
stukken vertonen een innerlijke samenhang zowel in de creatie der hoofdpersonen allen levend zo niet aan de zelfkant dan toch op de uiterste rand van de beschaafde
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wereld -, in de zeer ijle, wat lugubere intrige, als in de aangewende techniek van 'n
bijna perfect gehanteerde conversatie, bestaande uit korte zinnen en stopwoorden.
Het pleit voor de schr. dat zelfs lezing van deze stukken een groot genot betekent.
W. Peters

Laver, James, Costume in the Theatre. - Harrap, London, 1964, 223 pp.,
35 sh.
Vele werken over het theaterkostuum hebben de neiging uit te dijen tot
gecommentarieerde catalogi; dit boek vermijdt deze codificatie-tendens. Het is S.,
in zijn land bekend als een ‘philosopher of Fashion’, ook wel te doen om het hoe en
het wat, maar toch vooral om de functie, de verscheidenheid in bedoeling en gebruik,
en in de evolutie van deze functie. Zo wordt de uitvoerige illustratie niet een doel op
zichzelf, maar een noodzakelijk document bij de tekst, die hoofdzaak blijft. In elke
periode die hij behandelt (Grieks-Romeins, middeleeuwen, optochten in barok,
Shakespeare, commedia dell'arte, opera en ballet, en de 20e eeuw als een amalgaam)
gaat hij herkomst en ontwikkeling van hoofdlijn en varianten na, beïnvloeding door
en invloed op andere kunsttakken, karakteristieken van het personage door het
respectieve kostuum, typologie en individualisering, kleursymboliek e.d. Informatief
en leerrijk.
C. Tindemans

Nicoll, Allardyce, British Drama. - Harrap, London, 19625, 365 pp., 25
sh.
Dit overzicht van het Britse drama, van de 12e eeuw tot nu, is in de eerste plaats een
handboek voor een zo ruim mogelijk publiek. Deze eigenschap impliceert
overzichtelijkheid, proportie en leesbaarheid. Al deze punten zijn in uitstekende
voorwaarden aanwezig, met bovendien een soepele beheerste taal. Maar het boek
groeit ook uit tot een geschiedenis van het Britse drama, al is de periodisering volgens
de eeuwen nogal ontmoedigend. De kritische aanpak van de diverse auteurs steunt
telkens op een persoonlijke visie, zodat geschiedenis hier gecombi-
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neerd wordt met kwaliteit. Dat valt des te meer op bij de behandeling van de recente
auteurs; een voorzichtige reserve, die toch reeds de historisch-blijvende momenten
erkent.
C. Tindemans

Sterz, Erika, Der Theaterwert der szenischen Bemerkungen im deutschen
Drama von Kleist bis zur Gegenwart. - Colloquium Verlag, Berlin, 1963,
258 pp., DM. 19.
Niet het minst belangrijke aspect van dit onderzoek, dat als thema voor het eerst in
de theaterwetenschap wordt behandeld, is verantwoorde verklaring die S. aflegt over
methode, middelen en stof, waarmee de studie wordt geopend. Daarna gaat ze de
scenische suggesties van een aantal auteurs na binnen de betekenis van hun
toneelstukken zelf; daaruit blijkt dat de voorraad aan werkelijk nuttige opmerkingen
zeer beperkt is (artistieke expressie bevorderen, prikkelen van regievisie, element
van tijdsstijl), en dat de meeste bindteksten neerkomen op betweterigheid of
arrogantie. Bij een interpretatie van de regiehandboeken van een aantal moderne
regisseurs (Reinhardt, Stroux, Gründgens, e.a.) stelt S. vast dat dezen, door op een
globale en niet op een incidentele visie te mikken, de wensen van de auteurs meestal
kunnen missen. Kleist, G. Kaiser en E. Barlach maken nog de beste beurt, zij leveren
een speeltekst waaraan de schaarse aanvullingen inderdaad een essentieel element
toevoegen. Als conclusie stelt S. voorop dat regiesuggesties van auteurs wel eens
een afzonderlijke waarde kunnen hebben, maar dat er geen sprake kan zijn van een
algemene geldigheid. Dit hebben de meeste regisseurs dan ook instinctief in praktijk
gebracht.
C. Tindemans

Esslin, Martin, Das Theater des Absurden. - Athenäum Verlag, Frankfurt,
1964, 480 pp., DM. 26.
Het absurde theater houdt zich bezig met de ultieme voorwaarden van het menselijke
bestaan, hoe grotesk, frivool en naast-de-kern het soms ook mag lijken; het
vertegenwoordigt een terugkeer naar de oorsprong, naar de religieuze functie van
het theater, naar de confrontatie van de Mens met de domeinen van mythe en religie.
Tot deze (betwistbare) definitie van de bedoeling van een deel der hedendaagse
dramatiek komt S. (Duitstalig Hongaar, thans Brit) en hij moet zich nogal zwaar
inspannen om dit inzicht overal te documenteren. Bij S. Beckett en de vroege A.
Adamov gaat dat best; bij de zo individualistisch ingestelde E. Ionesco wringt het
al, maar dat ook J. Genêt hieronder zou ressorteren, blijkt niet overtuigend uit Esslins
cliché-synthese. Dat ook Goethe en Ibsen regelrechte absurdisten zouden zijn, is toch
wel iets te veel van het goede. Het boek geeft uitstekende informatie over een complex
verschijnsel, maar het ontwijkt de finale vraag naar zin en waarde. De profetische
wanhoop is bij velen van deze auteurs een zomaar te accepteren gevoel, terwijl kern
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en omtrek te sterk op individuele intuïtie gebaseerd blijven, en niet op ervaring of
besluit. Wellicht zijn zij de laatste bastions van het persoonlijke ik, maar of ze alleen
daardoor al belangrijk worden in een (gelukkig) steeds meer en meer sociaal denkende
samenleving, is een vraag die uiteindelijk op de voorgrond van elke beschouwing
over deze dramatiek dient te staan.
C. Tindemans

Materialien zu Brechts Leben des Galilei, 1963, 212 pp. - Materialien zu
Brechts Mutter Courage und ihre Kinder, 1964, 178 pp. - Suhrkamp
Verlag, Frankfurt, elk DM. 3.
De grootste ruimte is in deze twee werkboekjes uitgemeten aan commentaar en uitleg,
door Brecht zelf nog geleverd, voor de interpretatie van de twee drama's. De
samensteller, W. Hecht, heeft de verschillende (variërende) stadia van Brechts eigen
visie gerespecteerd en trouw afgedrukt, en alleen al om deze overlapping van de
opeenvolgende houdingen tegenover stof, personen en doel is elke bundel boeiend,
vooral voor acteurs. Bij Galilei staan bovendien nog twee essays (K. Rülicke, E.
Schumacher), bij Mutter Courage vier (S. Unseld, H. Mayer, A. Wirth en een
meesterlijk stuk van F.N. Mennemeier). Een statistiekje met opvoeringen
(internationaal) rondt de informatie af.
C. Tindemans

Frankfurt und sein Theater. Hrg. H. Heym. - Verlag Dr. Waldemar
Kramer, Frankfurt, 1963, 286 pp., DM. 48.
Dertig medewerkers, rijk formaat (26 × 28 cm), 10 kleurreproducties van
decorontwerpen (M. Chagall, T. Otto, I. Maximowna, F. Mertz, e.a.), 300 foto's en
een luxueuze typografie: dat zijn de personalia van dit ontzagwekkende boek, waarmee
de verenigde Frankfurter theaters hun toeschouwers hebben bedacht ter gelegenheid
van de opening van hun
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gloednieuw stadstheater. Om deze feestelijkheid te verantwoorden gaan de
medewerkers in beknopte maar evenwichtige bijdragen in op het verleden, de groei
en de beloften van het theaterleven in deze oude-jonge stad, waarbij geen enkel aspect
in de verdrukking komt: gesproken en gezongen toneel naast gebouwen en publiek,
gastreizen, decor naast dramaturgen, dirigenten en technische leiders, ballet naast
repertoria. Als inventaris bedoeld, vormt het geheel tevens een wetenschappelijke
balans van de theatercultuur in één stad. Een schitterend geschenk!
C. Tindemans

Meier, Herbert, Der verborgene Gott. Studien in den Dramen Ernst
Barlachs. - Verlag Glock und Lutz, Nürnberg, 1963, 168 pp., DM. 12.80.
In een keurig en beknopt werkje, waar ieder woord een visie en een stelling inhoudt,
gaat S., zelf dramatisch auteur, chronologisch de theaterproduktie van de expressionist
E. Barlach na. Daarbij primeert het thematische onderzoek: zelden immers is de vorm
zo consequent expressie van de inhoud als bij Barlach. Door middel van de
close-reading-methode laat S. zien dat elk van de 8 drama's een
poging-tot-gesprek-met-God is, een begrip dat hier niet dadelijk een theologische
betekenis heeft en beslist niet tot kerkelijke identificatie leidt. Dit Godsbegrip was
niet zomaar een literair motief, ook niet het privé-geloof in een deïstisch principe,
maar ‘religiöse Existenz’. Het voortreffelijke van deze studie is wel, dat het
descriptieve leesvingeren van S. de elementaire betekenis zonder vooringenomenheid
aantoont, zodat interpreteren beperkt blijft tot uitvoeriger verklaren en niet ontaardt
in een wijsneuzig opdringen van een betwistbare versie.
C. Tindemans

Geschiedenis
Post, Dr. R.R., Kardinaal de Jong's Handboek van de Kerkgeschiedenis
in vier delen, III. De grote crisis, voorbereiding, renaissance, reformatie
en katholieke herleving (van 1303 tot 1648). - Dekker & Van de Vegt,
Utrecht-Nijmegen, 19635, 319 pp., f 19.50.
Ook het derde deel van deze totaal nieuwe bewerking van het Handboek van De Jong
is geheel van de hand van Prof. Post. Het is een ‘handboek’ geworden in de beste
zin van het woord, zeer overzichtelijk gedrukt, voor ieder gemakkelijk na te slaan,
met uitstekende literatuuropgaven en verwijzingen. Voor de grote en ingrijpende
wijzigingen die dit meebracht in de oorspronkelijke opzet verwijzen we naar de
besprekingen van de eerste twee delen in dit tijdschrift. De auteur houdt zich in
kwesties als van het nominalisme, het conciliarisme en het humanisme eerder aan
de traditionele waardering, en gaat niet in op sommige zeer recent opgeworpen
interpretaties en visies. Zijn uiteenzetting is solied en betrouwbaar.
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J. Rupert

Jong, Dr. L. de, De bezetting, 4. - Em. Querido, Amsterdam, 1964, 223
pp., f 2.95.
De met voortreffelijke illustraties verrijkte uitgave van Dr. de Jong over Nederland
in de Tweede Wereldoorlog bereikt met dit deeltje bijna haar voltooiing. Er komt
nog een deeltje. Dit deel behandelt: de april-mei-stakingen van 1943, de hulp aan
onderduikers, de gevangenissen en concentratiekampen en Nederlands-Indië onder
Japanse bezetting. Onmisbaar voor de kennis van onze jongste geschiedenis.
R.S.

Carr, E.H., Was ist Geschichte? (Urban-Bücher). - Kohlhammer Verlag,
Stuttgart; (imp. J. Meulenhoff, Amsterdam), 1963, 168 pp., f 5.45.
Duitse vertaling van een serie gastcolleges aan de universiteit van Cambridge gegeven
en later onder de titel What is History gepubliceerd. Op zeer heldere en erudiete wijze
vertelt de historicus wat hij in het fenomeen van zijn wetenschap aantreft waarbij hij
zich verzet tegen theologische, conservatieve en positivistische opvattingen van de
geschiedenis. Geschiedenis is voor hem een dialoog zonder einde tussen historicus
en feiten. Als goed Engelsman heeft Carr geen last van de eigen inconsequenties.
J.H. Nota

Wulf, Joseph, Theater und Film im Dritten Reich. Eine Dokumentation.
- Sigbert Mohn Verlag, Gütersloh, 1964, 437 pp., DM 39.80.
Dit 4e deel in een serie van vijf, die alle kunstvormen en hun manipulatie in Duitsland
van 1933 tot 1945 documentair blootlegt, splitst de stof in drie afdelingen:
‘Gesteuertes’, ‘Arteigenes’ en ‘Artfremdes’. De eerste afdeling behandelt instituten,
commissies en verantwoordelijke leiders, de twee andere bevatten wat ge-
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waardeerd, aangemoedigd of opgelegd werd en wat afgekeurd en verboden. Meestal
heeft de auteur direct aan de bron (fotocopie) geput zodat voor het eerst omstandig
en grondig wordt bewezen wat elders in diverse publikaties reeds synthetisch werd
beweerd. In zijn ijselijke objectiviteit ontziet het boek niets en niemand. Het leert
ons tevens dat het zo vaak voorgestane angstvallig gescheiden houden van politiek
en kunst in laatste instantie onmogelijk is. Maar hebben we daar wel iets uit geleerd?
C. Tindemans

Kunst
Adhémar, Jean, Meesters der prentkunst in de 18e eeuw. - W. Gaade,
Den Haag, 1963, 255 pp., geïll., f 19,50.
Na het uitstekende boek over de meesters van de prentkunst in de 19e eeuw, is er nu
ook in Gaades kunstboekenserie een studie verschenen over de 18e eeuwse meesters.
Beide boeken geven een goed informatief overzicht. De talrijke illustraties brengen
ons in onmiddellijk contact met de sfeer van het maatschappelijk en cultureel leven
in de 18e eeuw. Om een bevredigende indruk te krijgen van leven en gewoonten in
die merkwaardige, vaak te weinig begrepen en daarom onderschatte 18e eeuw is
nauwelijks een toegevoegde tekst nodig. De prenten geven zelf vaak een toelichting
die meer dan afdoende is. Toch is de inleider Jean Adhémar een bekwaam deskundige,
die altijd nog bijzonderheden meedeelt, welke interessant zijn om te weten. In dit
boek worden besproken de grote Franse, Duitse, Engelse, Spaanse en Italiaanse
meesters op het gebied van de prentkunst. Niet ieder van deze landen heeft even
belangrijke kunstenaars gehad. Frankrijk neemt in de belangstelling van Adhémar
de eerste plaats in; dit is verantwoord. Maar hij besteedt toch ook voldoende aandacht
aan Goya, Piranesi, Hogarth en de wel niet grote, maar toch interessante Pools-Duitse
meester Chodowiecki. Ofschoon Rembrandt als voorbeeld voor velen dezer
kunstenaars vaak genoemd wordt, heeft Adhémar blijkbaar geen 18e eeuwse graveur
of etser uit Nederland kunnen vinden. Toch zijn zij er wel. Hier ligt dus nog
studiemateriaal. Het boek is fraai uitgegeven en de gereproduceerde prenten komen
goed tot hun recht. Is er wellicht in deze interessante serie ook geen plaats voor een
boek over de Nederlandse prentkunst in de 18e en 19e eeuw? Het zou voor velen
een zeer welkome uitgave kunnen zijn.
C. de Groot

Kahnweiler, D.H., Confessions esthétiques. - Gallimard, Paris, 1953, 244
pp., 11 FF.
De geschiedenis van de moderne schilderkunst, zeker die van het kubisme, kan niet
geschreven worden zonder de naam en het werk van Daniel-Henry Kahnweiler te
vermelden, de Duitse kunsthandelaar, die zich in 1907 te Parijs vestigde, en tezamen
met G. Apollinaire bijna evenzeer als de kubisten zelf bij het avontuur van het kubisme
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betrokken was. In zijn Mes galeries, mes peintres heeft Kahnweiler aan F. Crémieux
zijn loopbaan als verlicht en geëngageerd kunsthandelaar verhaald. In dit nieuwe
boek toont hij hoezeer hij ook met de spiritualiteit van zijn taak was begaan. Als
historische documenten verzamelt hij enkele van zijn essays, geschreven tussen 1915
en 1955. Sommige ervan werden oorspronkelijk in het Duits uitgegeven en verschijnen
nu voor het eerst in het Frans, andere werden - de auteur weet zelf niet waarom nooit eerder gepubliceerd. Het belangrijkste essay blijft ongetwijfeld La montée du
Cubisme, daterend van 1915 en 1916, waarin de auteur nu een hoofdstuk over zijn
lievelingsartist Juan Gris heeft ingelast. Voor het overige zijn het meestal kortere
reflexies bij een of andere gelegenheid genoteerd. Al noemt Kahnweiler zich zelf
een neo-kantiaan, toch doet men goed hem niet als een filosoof te beschouwen en
geen sluitende esthetiek in zijn geschriften te zoeken. Deze notities zijn echter
belangrijk, niet enkel om hun historische waarde, maar ook omdat ze een weg banen
naar het kunstwerk, dat Kahnweiler op een existentiële wijze heeft beleefd. Niet voor
niets staat in de titel Confessions.
G. Bekaert

Breton, A., Manifestes du surréalisme, 366 pp.
Tzara, T., Sept manifestes Dada, lampisteries, 152 pp. - Edit. J.J. Pauvert,
Paris.
‘Niemand is bevoegd om een balans van het surrealisme op te maken,’ verklaarde
onlangs nog André Breton, stichter en paus van het surrealisme, die meer dan ooit
angstvallig over de zuiverheid van zijn dogma's waakt. Dit betekent ook dat hij alleen
zichzelf bevoegd acht om een
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balans van het surrealisme op te stellen. Voorlopig deed hij dat nog niet. Wel gaf hij
als compensatie de verschillende manifesten en documenten van het surrealisme uit,
die hij als een soort bijbel opvat waarin de immer levendige en immer actuele geest
van het surrealisme zijn enig voedsel vindt. Onlangs verschenen uittreksels hiervan
in de collectie Idées van Gallimard. Maar men vindt ze slechts volledig en passend
gepresenteerd in de hier besproken uitgave. Naast de eerste twee manifesten en de
prolegomena voor een derde manifest van het surrealisme vindt men er ook Lettre
aux voyantes, Position politique du Surréalisme, Du Surréalisme en ses oeuvres
vives. Tegelijkertijd verschijnt bij dezelfde uitgever van de onlangs overleden Tristan
Tzara Sept manifestes DADA en lampisteries dat iedereen beslist lezen moet want:
personne ne peut échapper au sort, personne ne peut échapper à DADA, il n'y a que
DADA qui puisse vous faire échapper au sort. Vous me devez: FR 943.50.
G. Bekaert

Grassi, E., Die Theorie des Schönen in der Antike (DuMont Dokumente).
- Verlag DuMont Schauberg, Köln, 287 pp., 24 afb., DM 9.80.
E. Grassi, uitgever van de Rowohlts Deutsche Enzyklopädie én van de
DuMont-Dokumente over kunstgeschiedenis, stelt in een van de recente delen van
deze laatste serie een nieuwe interpretatie voor van de antieke schoonheidsleer van
Homeros, over Platoon en Aristoteles, tot Plotinos. Hij gaat uit van de vaststelling
dat in het moderne kunstbesef zeer sterke anti-esthetische tendensen aan het werk
zijn. De kunst van de moderne tijden (zoals men de periode van de renaissance tot
de twintigste eeuw pleegt te noemen) is esthetisch ingesteld d.w.z. volgens Grassi
dat zij slechts de mogelijkheden van de realiteit onderzoekt en deze zonder enig
existentieel engagement in het kunstwerk uitdrukt. De kunst van vandaag is in
hoofdzaak een reactie tegen de esthetische kunstopvatting. Vanuit deze bevinding
stelt Grassi zich dan de vraag of er in de westerse geschiedenis aanduidingen voor
een dergelijke existentiële kunstopvatting kunnen worden aangevoerd. Hij vindt deze
in de antieke schoonheidsleer zoals die impliciet of expliciet vervat ligt in de
geschriften van antieke auteurs. De overgang van de existentiële naar de esthetische
opvatting van de kunst ziet Grassi in de esthetiek van Aristoteles, die het kunstwerk
van zijn dwingend werkelijkheidskarakter ontdoet om het als voorwerp te geven: de
voorstelling van de mogelijkheden van het menselijk bestaan. De kunstenaar wordt
een bemiddelaar tussen de werkelijkheid en het subject waaraan hij de verschillende
mogelijkheden van verwerkelijking van zijn levensbestemming voorhoudt. Op de
vlotte en in elk geval suggestieve uiteenzetting van Grassi volgt een kleine
bloemlezing van teksten van Xenophoon, Platoon, Cicero, Horatius, Vitruvius,
Seneca, Plutarchos, Pseudo-Longinus, Lucianus, Philostratos, Plotinos. Het boek
van Grassi is het eerste deel van de geschiedenis van de esthetiek.
G. Bekaert
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Varia
Dallmayr, Hrost, De zeven luchters, een reis door de Apokalyps, J.J.
Romen, Roermond-Maaseik, 1963, 265 pp.
Horst Dalmayr maakte in opdracht van de Bayerische Rundfunk een tocht naar Klein
Azië. Zijn reisherinneringen legde hij vast in dit boek. Dit is echter geen Baedeker,
die de lezer over alle bijzonderheden van de door hem bezochte plaatsen tot in alle
details inlicht. S. ging met een zeer bepaalde bedoeling. Hij vergezelde de apostel
Joannes eerst naar het eiland Patmos. Vandaar volgde hij de gewijde schrijver van
diens brieven aan de zeven steden: Efese, Pergamon, Smyrna, Thyatira, Sardes,
Filadelfia en Laodicea. Hij leeft zich in de sfeer die deze steden ten tijde van Joannes
gehad moeten hebben in en aan de hand van het commentaar van Hieronymus
overweegt hij dan de hoofdzaken - want bijzaken doen hier niets ter zake - van het
Boek der Openbaringen. Daardoor weet hij de aan de moeilijke inhoud van dit Boek
een wondervolle schoonheid te geven.
P. Grootens

Dulles, Allen, The Craft of Intelligence. - Weidenfeld and Nicolson,
London, 1964, 272 pp., 30 sh.
Deze wel uitzonderlijk fascinerende studie bestrijkt het ruime veld van spionage en
contra-spionage: geschiedenis, ontwikkeling, methoden, succes en het tegendeel,
enz., en dit herhaaldelijk geïllustreerd met concrete gevallen. Vanzelf sprekend staat
hetgeen tijdens de tweede wereldoorlog en tijdens de koude oorlog werd en wordt
gepresteerd in het hart van het illustratieve materiaal, en beruchte gevallen en
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namen uit de laatste jaren als Powers van de U2, Abel die tegen Powers werd
uitgewisseld, Lonsdale, Blake, Houghton horen we nu besproken niet door een
journalist maar door iemand die zich vele jaren met dit gevaarlijke karwei bezig hield
en acht jaren lang directeur was van de Amerikaanse C(entral) I(ntelligence) A(gency).
Van dit boek geldt in het bijzonder dat ‘truth is stranger than fiction’.
W. Peters

Wieacker, Franz, Recht und Gesellschaft in der Spätantike (Urban Bücher
no. 74). - W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart, (imp. J. Meulenhoff,
Amsterdam), 1964, D.M. 4.80, f 5.45.
Dat de grondslagen van de Europese cultuur, de Europese samenleving en de Europese
rechtsvoorstellingen in de oudheid liggen, betekent dat zij in eerste instantie in het
latere romeinse rijk gevonden kunnen worden, niet in de romeinse republiek of in
een vroegere griekse gemeenschap. Van de juridische situatie in dat late keizerrijk
wordt hier met grote zorgvuldigheid en kennis een beeld getekend. Het boek zal
zowel juristen als historici en classici interesseren.
G. Wijdeveld

Klefisch, J.W., Schluss mit Deutschland. - Verlag Wissenschaft und Politik,
Köln, 1963, 158 pp.
Het zwaarste probleem van deze tijd, de bewapening of ontwapening, wordt hier
getoetst aan het strategisch belang van de twee Duitse staten. S. projecteert de
gevolgen van een eventuele atoomoorlog op de Duitse gebieden. Hij pakt het probleem
heel openhartig aan, geeft een goed overzicht van de toestand en de strategische
mogelijkheden, maar houdt zich misschien te uitsluitend aan het feitenmateriaal. Een
werkelijk inzicht in de verhouding tussen Oost en West is niet meer mogelijk zonder
een bezinning op de coëxistentie van ideologieën.
A. Van Peteghem

Riklin, A. en Westenk, Selbstzeugnisse des S.E.D.-Regimes. - Verlag
Wissenschaft und Politik, Köln, 1963, 212 pp.
Andermaal een voortreffelijke publikatie van het Instituut voor Sovjetologie te Bonn:
drie documenten betreffende de partijstructuur en de ideologische opvattingen van
de SED en de DDR. Het eerste is het belangrijkste: onder de titel ‘Das Nationale
Dokument’ geeft het een analyse van de Duitse geschiedenis zoals de SED die ziet,
het analyseert de huidige situatie en deelt plannen mee voor de toekomst. Het wordt
ingeleid door A. Riklin en kan gelden als de geloofsbelijdenis en het programma van
de Oost-Duitse ideologen. Het tweede document bevat het eerste partijprogramma
van de SED, dat uitgevaardigd werd in het begin van 1963 en dus al is aangepast aan
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de jongste koers in de Sovjet-Unie. Ten slotte het jongste (vierde) statuut van de
SED.
A. Van Peteghem

Thomas, Prof. Dr. Klaus, Handbuch der Selbstmortverhüting. - Ferdinand
Enke Verlag, Stuttgart, 1964, pp. 466. DM. 58.-.
De ondertitel van het handboek van Prof. Thomas luidt: Psychopathologie,
Psychologie und Religionspsychologie, einschliesslich der Eheberatung und
Telefonseelsorge, wat ongeveer aangeeft op welk breed gebied de schrijver een
oriëntering wil geven.
De onderhavige studie is de wetenschappelijke ordening en bewerking van de
gegevens betreffende 1250 suïcidale mensen en 1750 wanhopigen die in zes jaren
tijds in Berlijn hulp zochten. De auteur schaart zich achter Ringel als hij stelt dat zij
die het leven moe zijn, ziek zijn, maar dat hun ziekte geneeslijk is.
Na een inleiding waarin nog al wat statistische data zijn opgenomen, zet Thomas
achtereenvolgens uiteen hoe zelfmoord voorkómen kan worden langs psychiatrische
wegen (poliklinisch en klinisch), psychologische wegen (geestelijke gezondheidszorg)
en zielszorgelijke wegen. Zijn praktijkervaringen leggen groter gewicht in de schaal
dan zijn behoefte om te komen tot een scherpe systematische scheiding, want de in
deze grote capita gepresenteerde casuïstiek biedt een problematiek die meestal niet
op één van de drie manieren tot een oplossing is te brengen, nog afgezien van het
feit dat deze manieren te onderscheiden zijn maar niet te scheiden en in Prof. Thomas
zelf - die arts is, pedagoog, psycholoog en theoloog - als een personale eenheid
worden belichaamd.
De auteur gaat niet alleen in op de praktijk van zijn opvang dezer hulpzoekenden
maar ook op de wetenschappelijke achtergronden van de diagnostische en
therapeutische methodieken, waarbij hij een ruime plaats gunt aan de inzichten van
Prof. Dr. I.H. Schultz.
Veel aandacht wordt besteed aan de zielzorg van moedelozen: verschillende
richtingen in de hedendaagse zielzorg wor-
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den ter sprake gebracht en vergeleken. Een apart hoofdstuk is gewijd aan de zielzorg
per brief en per telefoon. Vermeld zij nog, dat in het hoofdstuk over de
zelfmoordpreventie als opgave der psychologie o.m. een uitstekend inzicht wordt
gegeven in het werk van een bureau voor huwelijksaangelegenheden en van een
jeugdpsychiatrische dienst, ook al gebruikt de schrijver deze betitelingen niet.
Kortom: deze zeer veel omvattende studie mag ter lezing en bestudering worden
aanbevolen aan ieder die beroepshalve te maken heeft met de geestelijke
gezondheidszorg, o.a. met S.O.S.-diensten zoals die ook ten onzent functioneren.
Uitvoerige registers (namen en zaken) maken het boek tevens geschikt als naslagwerk.
J.J.C. Marlet

Pocket
Aula boeken
DRIJVERS, P., Over de psalmen. Een inleiding tot hun betekenis en geest. - Bij
het eerste verschijnen van dit boek zei Renckens: ‘Dit boek verdient bijzondere
aandacht. Het is enig in zijn soort en er is grote behoefte aan’ (Streven, nov. 1956,
p. 189). Hij zag de grote waarde voor diegenen die de psalmen regelmatig moeten
bidden en voor al degenen die dichter bij de H. Schrift gebracht willen worden.
Gelukkig, dat dit boek nu als pocket te krijgen is.
R.S.

Rostovtzeff, M.
De oude wereld: Het nabije Oosten en Griekenland.
De oude wereld: Rome. Van het bekende werk History of the Ancient World is thans in de Aula-reeks de
derde, herziene druk in vertaling verschenen. De naam van Rostovtzeff staat er borg
voor, dat ieder die interesse heeft in de ontiwkkeling van de cultuur vanuit het Nabije
Oosten naar Italië en vandaaruit naar heel Europa, belangrijke en betrouwbare lectuur
vindt.
R.S.

Elsevierpocket
PRESSER, Prof. Dr. J., De Tachtigjarige Oorlog, deel I-II, 1963, 4de druk. Geschiedenis wint aan helderheid wanneer men door een scherpzinnig en knap
verteller met het gebeuren geconfronteerd wordt. Na meer dan twintig jaren heeft
dit bekende werk niets ingeboet aan frisheid en kwaliteit.
A. Ruys
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Phoenix pockets
VEER, Paul Van 't, Daendels. - Dit is de eerste volledige beschrijving van het
bewogen leven van een zeer omstreden figuur. Het werk steunt op gedegen studie
van de hoofdpersoon en zijn tijd. Het is in vlotte - soms iets te journalistieke - stijl
geschreven. Ieder die zich interesseert voor de problematiek van de ‘Franse tijd’ of
die mocht menen dat elke Nederlander toen een Jan Salie was, zal geboeid worden
door deze voortreffelijke biografie.
A. Ruys
KRÜCK VON POTURZYN, M.J., Jeanne d'Arc. - Het levensverhaal van een jonge
vrouw verteld door een vrouw. Het wetenschappelijk materiaal heeft de auteur op
bijzonder knappe wijze verwerkt tot een boeiende vertelling over een persoon die
zij als antroposofe duidelijk bewondert.
A. Ruys
LEVRON, Jacques, Madame de Pompadour. - De schrijver treedt in feite op als
getuige à décharge. Doch geen pleidooi overtuigt wanneer de bewijsstukken - de
historische bronnen - niet ter tafel komen. Zelfs een prettige stijl biedt dan niet
voldoende compensatie.
A. Ruys

Prisma Boeken
NOVAK, Joseph, De toekomst is aan ons. Gesprekken in het hedendaagse Rusland.
- De schrijver heeft als burger van een satellietstaat in Rusland mogen studeren. Als
weinig anderen kreeg hij de gelegenheid om de moderne Sowjetrussen te leren
kennen. Zijn vele gesprekken met partijleiders, studenten, anti-communisten, oude
mensen en jonggehuwden, met technocraten en joden, kortom met alle lagen van de
Sowjetrussische bevolking, vormen een interessante stof.
J.P. Schuyf
KELLY, Audrey, Spreekuur met uw kinderarts. - Het is geen gemakkelijke opgave
om in dit soort werkjes over kinderverzorging en kinderziekten, voor huishoudelijk
gebruik, voor de moeder iets nieuws te brengen. Toch meen ik dat de schrijfster hier
grotendeels in geslaagd is. Ze behandelt zowat de voornaamste hoofdstukken uit de
kinderpatologie op een zeer bevattelijke manier en, wat vooral van belang is, zonder
de moeders overdreven angsten te bezorgen. We kunnen niet met alles uit haar betoog
eens zijn; de schrijfster is namelijk erg bang voor ondervoeding van de zuigeling,
hoewel wij meestal het tegenovergestelde vaststellen! Het laatste hoofdstukje
‘Wanneer
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moeten wij de dokter waarschuwen?’ is een der beste en meest praktische.
J. Vanhille
JAGER, Dr. Okke, Overuren voor God. - De moeilijkheid van een boekje als dit
is, dat wij het lezen, bij ons zelf denken: hij heeft eigenlijk gelijk, en zuchtend verder
gaan, omdat we er niets aan kunnen doen. Dat lijkt me allerminst de bedoeling van
Okke Jager in deze bundel gedachten. Ten aanzien van kerk, geloof, naastenliefde
stelt hij ons voor de feitelijke situatie. Het enig correcte antwoord hierop lijkt mij,
dat we hem serieus nemen en trachten er ‘iets aan te doen’ in ons eigen leven, binnen
onze eigen mogelijkheden, nu. En niet klagen over de veranderende tijd waarin we
zo machteloos staan. Christendom is een appèl aan ons en niet aan instanties, dat
lijkt me de kern van dit boekje.
G. Adriaansen
EYSDEN, Coks van, Moderne woninginrichting. - Naast de vele praktische tips,
die niet alleen alfabetisch lopen van ‘aanbouwkast’ tot ‘zonwering’, is het belangrijke
van deze gids het vormen en overwinnen van cliché-mode en het belaten ontdekken
van eigen smaak, het nutten van mogelijkheden in de concrete eigen woning.
STREPP, Hansgeorg, Veilig autorijden. - De Nederlandse titel is wat vlakker dan
de oorspronkelijke: Rette dich - du kannst. Dat is in zover jammer, dat de Nederlandse
titel eerder een boekje suggereert, zoals er al zoveel bestaan, nl. hoe men een heer
in het verkeer moet zijn, overeenkomstig regels e.d. Terwijl dit boekje uitgaat van
de praktijk van het rijden en ons er dan op attent maakt, wat de betekenis, de
consequenties, de gevaren of de goede kanten zijn van wat we doen. Voor
automobilisten een uitstekende gids in zelfspot, maar wat belangrijker is, in zelfkennis
en kennis van wat zij aan het doen zijn. Vooral voor mensen die veel rijden, leuk,
doch meer nog, bijzonder nuttig.
Wij signaleren verder heel kort:
JULIEN, Charles E.D., Prisma puzzels 11. - Spreekt voor zichzelf.
VRIES, Dr. J. de, Indische volksverhalen. - Tweede druk van een bundeltje zeer
fraaie en karakteristieke verhalen, met korte aanduiding van de herkomst.
MACHORTON, Ian en Henry MAULE, Door de hel van Birma. - Beschrijving
van de lotgevallen van een jong Schots officier, die gewond in de jungle van Birma
wordt achtergelaten en zich toch nog er doorheen heeft weten te vechten.
SINGER, Kurt, Spionageverhalen. - Een van de meer dan 35 boeken die deze
auteur over internationale spionage heeft geschreven.
AHLSWEDE, Ann, Onrecht in Red Bluff. - Een ‘western’ met psychologische
inslag. Getracht wordt niet alleen de gebeurtenissen te vertellen, maar ze ook vanuit
de personen te verstaan.
BELL, Josephine, Dood per touringcar. - Een prettig vertelde, intelligente
detective, met het bekende happy end.
ROCHE, Mazo de la, De heer van Jalna. - Dit is het tiende deel van de
familieroman die huize Jalna betreft.
CURTISS, Ursula, De vijf populieren. - Schrijfster is reeds bekend om meerdere
detectives. Ook deze is goed geschreven.
Verhalen die Hitchcock koos 3. - Dit boekje behoeft voor liefhebbers geen
aanbeveling, zeker niet als men auteursnamen tegenkomt als Waugh, Roald Dahl en
Bradbury.
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Detective verhalen 2. - Voor hen die aan het genre ‘verslaafd’ zijn, een welkome
nieuwe dosis.
BUCKINGHAM, Bruce, Dood aan de haak. - Twee Engelse, in Mexico wonende
auteurs hebben naast hun gewone literaire werk nu een detective geschreven, uiteraard
met als couleur locale Mexico.
CLARKE, Arthur C., Scheepsramp op de maan. - De auteur heeft een ramp
geensceneerd met een toeristenboot op de maan. Hetgeen natuurlijk vele
mogelijkheden biedt.
BOSCH, Jack en C.J. DOLLE, Jazz-lexicon. - Hier wordt vooral aandacht besteed
aan musici van Noord-Amerikaanse origine of die in de V.S. carrière hebben gemaakt.
Nuttig is ook de bespreking van de meest gangbare Amerikaanse en Nederlandse
uitdrukkingen en begrippen in de jazz.
R.S.

Salamander reeks
Deze reeks heeft de verdienste belangrijke literaire werken toegankelijk te maken
voor iedereen. Onlangs verschenen: H. HEIJERMANS, Droompaard en andere
Falklandjes; L. COUPERUS, De zwaluwen neergestreken; A.H. NIJHOFF, Twee
meisjes en ik; M. DENDERMONDE, De dagen zijn geteld; allemaal herdrukken
die de moeite waard zijn.
R.S.
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Boeken ingezonden bij de redactie
Bespreking naar mogelijkheid
Ambo serie. - Redevoeringen van de Adelbert-landdagen. Geest van de tijd.
- Xavier RYNNE, Brieven uit Vaticaanstad. - Op zoek naar het kerkgebouw
van morgen. - De Fontein, Utrecht, 1964, f 8,90, f 9,75, f 4,90.
ARBOUR, R., Michel Angelo. - W. Gaade, Den Haag, 1964, 256 pp., f 19,50.
AUGUSTINUS, s., Oeuvres 29. 4e sér. Traités anti-Donatistes, 2 (Bibl.
Augustinienne). - Desclée de Brouwer, Brugge, 1964, 672 pp., F. 390.
BABIN, e.a., Dieu et l'adolescent. - Ed. Le Chalet, Lyon, 1964, 320 pp., NF.
19,50.
BERG, Prof. Dr. J.H. van den, De psychiatrische patient. - G.F. Callenbach,
Nijkerk, 1964, 138 pp., f 8,90.
BESSIERES, A., La bienheureuse Anna-Maria Taïgi, mère de famille,
1769-1837. 5e éd. - Marie - Médiatrice, Genval, 1964, 285 pp., F. 125.
BILSEN, O.F.M., Dr. B. Van, Opbouwende pastoraal. - J.J. Romen en Zn.,
Roermond, 1964, 122 pp., f 5,-.
BOROS, L., Der anwesende Gott. - Walter-Verlag, Olten, 1964, 242 pp..
BREMER, Drs. B.J.G., De zorg voor de kleuter. - Het Spectrum, Utrecht,
Antwerpen, 1964, 69 pp., f 2,25.
Brusselse (De) randgemeenten. - Kultuurraad voor Vlaanderen, Antwerpen,
1964, 118 pp., 7 krtn., geïll..
BUEHLER, C., Psychologie in de moderne wereld. - Elsevier, Brussel, 1964,
476 pp., geb. F. 360.
BULTON, R., Christianisme et valeurs humaines, IV: Le XIo siècle, 2. Nauwelaerts, Leuven, 1964, 148 pp., F. 120.
BUSSCHE, H. Van den, Het Evangelie volgens Johannes. - Lannoo, Tielt,
1964, 96 pp., F. 48.
BUYTENDIJK, Prof. Dr. F.J.J., Geloof en beklemming. - Het Spectrum,
Utrecht, Antwerpen, 1964, 44 pp., f 1,50.
CICERO, Een moordzaak te Rome (Helios-reeks). - Desclée de Brouwer,
Brugge, 1964, 97 pp., F. 48.
CONGAR, Y., Voor een arme en dienende Kerk. - Patmos, Antwerpen, 1964,
160 pp., F. 75.
DELMOTTE, J., Ik maak U sterk (Reeks: Ik met U, 2). - Lannoo, Tielt, 1964,
152 pp., F. 78.
DERINE, R., Aktuele Vlaamse standpunten (Standaard-Pocket, 28). Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1964, 135 pp..
DHEILLY, J., Dictionnaire biblique. - 1964, 1300 pp., 4 pl., 9 krtn, F. 350.
EDELWEISS, M.L., e.a., Personalisation. - Herder, Wien, 1964, VIII-172 pp.,
DM. 17,50.
EICHHORN, W., Kulturgeschichte Chinas. - Kohlhammer Verlag, Stuttgart,
(Imp. J. Meulenhoff, Amsterdam), 1964, 287 pp., DM. 7,20, f 7,85.
ERMEL, J., Les Sources de la Foi. - Desclee, Tournai, 1964, 184 pp..
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ERPENBECK, Fritz, Vorhang auf. - Aufbau Verlag, Berlin, 1964, 353 pp.,
DM. 7,80.
FARINE, Ph., L'Europe en devenir. - Ed. du Centurion, Paris, 1964, 176 pp..
FOURNIER, E., L'homélie selon la Constitution de la Sainte-Liturgie. - Ed.
Lumen Vitae, Brussel, 1964, 163 pp..
GIELEN, Prof. Dr. Jos, Het sociale in opvoeding en opvoedkunde. - L.C.C.
Malmberg, Den Bosch, 1964, 257 pp., f 17,50.
GRAAF, Prof. Dr. J. de, De ethiek van een gekerstende levensorde. - J.
Bijleveld, Utrecht, 1964, 157 pp., f 7,90.
GRAEF, Hilda, Maria, Eine Geschichte der Lehre und Verehrung. - Herder
Verlag, Freiburg, 1964, 426 pp., DM. 42.
ISACKER, K., Van, Geschiedenis voor mensen. - Ned. Boekh., Antwerpen,
1964, 54 pp., F. 65.
KLERK, Dr. L. De, Beginnende Volwassenheid. - De Toorts, Haarlem, 1964,
171 pp., f 14,50.
KOCKELMANS, J.J.G.A., De fenomenologische psychologie volgens Husserl.
- Lannoo, Tielt, 1964, 400 pp., ing. F. 170, geb. F. 195.
LECLERCQ, J., Une carmélite, Mère Marie - Gabrielle (1884-1960). - Desclée
De Brouwer, Brugge, 1964, 140 pp., geïll., F. 75.
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LEKEUX, M., La dure montée. Vie héroïque de l'abbé Edouard Poppe. Desclée de Brouwer, Brugge, 1964, 304 pp., geïll., F. 135.
LENTNER, L., Volkssprache und Sakraksprache. - Herder, Wien, 1964, 318
pp., DM. 82.60.
MADAULE, J., Teilhard de Chardin. - Brepols, Turnhout - Brussel, 1964,
112 pp., F. 96.
Marka pockets. - L. APPLEY, Praktisch Bedrijfsbeleid. - E. STRONG, De
efficiënte administratie. - Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1964, f 2,90.
Mens en medemens. - Prof. Dr. J. PEN, e.a., Wij en de Welvaart. - Het
Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1964.
METZ, J.-B., Armoede van geest. - Brand, Hilversum - Antwerpen, 1964, 56
pp., F. 65.
NAASTEPAD, Th.J.M., Op de dorsvloer. - Brand, Hilversum - Antwerpen,
1964, 337 pp., F. 145.
NEWMAN, Realizations. - Darton, Longman & Todd, London, 1964, sh. 16,6.
NOVAK, M., The open Church, Vatican II, act II. - Darton, Longman & Todd,
London, 1964, XIV - 370 pp., sh. 18.
ONIMUS J., Un livre pour mes filles. - Desclée de Brouwer, Brugge, 1964,
200 pp., F. 78.
PERQUIN, S.J., Prof. Dr Nic., Pedagogiek. - J.J. Romen & Zn., Roermond,
Maaseik, 1964, 7 de druk, 323 pp., f 14,-.
PERQUIN, S.J., Prof. Dr. Nic., Verwerkte en verdrongen sexualiteit. - J.J.
Romen & Zn., Roermond, Maaseik, 1964, 102 pp., f 4,50.
Postillen over Kerk en Maatschappij, aangeboden aan Prof. Dr. R. Post bij
zijn afscheid als Hoogleraar. - Dekker en van de Vegt, Nijmegen, 1964, 384
pp., f 32,50.
Prisma Serie. FR. BAUMGART, Kalender der Kunstgeschiedenis. - K.
SINGER, Spionage verhalen. - C. VAN EYSDEN, Moderne woninginrichting.
- J. BELL, Dood per touringcar. - Ph. GOLDSTEIN, Wat is erfelijkheid. A. AHLSWEDE, Onrecht in Red Bluff. - Dr. J. de VRIES, Indische
volksverhalen. - Ch. JULIEN, Prisma puzzels. - H. STREPP, Veilig
Autorijden. - I. MACHORTON, Door de hel van Birma. - Het Spectrum,
Utrecht, Antwerpen, 1964.
RUEBSAMEN, Helga, De Kameleon. - Em Querido, Amsterdam, 1964, 157
pp., f 5,90.
RUYSLINCK, Ward, Het reservaat. - Manteau, Brussel, 1964, 268 pp., geill.
SANTERRE, M. de, Hun naam is legioen. - De Goudvink, Antwerpen, 1964,
316 pp., f 12,90.
SCHARBERT, J., Heilsmittler im Alten Testament und im Alten Orient. Herder, Freiburg, 1964, 346 pp., DM. 26.80.
SNOECK, A., Confession et psychanalyse (Bibl. d'Etudes Psycho-religieuses,
dir. par. R. Hostie). - Desclée de Brouwer, Brugge, 1964, 128 pp., F. 75.
TERESIA A MATRE DEI, Edith Stein, Auf der suche nach Gott. - Verlag
Butzon and Bercker, Kevelaer, 1964, 251 pp..
TROISFONTAINES, S.J., Roger, I do not die. - Desclee Tournai, 1964, 295
pp. 190 Fr.
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VERDOODT, A., Naissance et signification de la déclaration universelle
des droits de l'homme (Etudes Morales Sociales et Juridiques). - Nauwelaerts,
Leuven, 1964, XIV - 356 pp.
VRANCKX, L., Sociologie van de zielzorg. - Lannoo, Tielt, 1964, 192 pp.,
ing. F. 92, geb. F. 118.
VRIES, Jan De, Altnordische Literaturgeschichte, Bd. 1. - De Gruyter, Berlijn,
1964, VIIè 359 pp., DM. 66.
WELY, Dr. K.L.M. van, Gestalte en structuur van de Missie bij St. Alfonsus.
- Landelijk Centrum, Beweging Kerk en Vernieuwing, Rotterdam, 1964, 417
pp., f 17,50.
WIEACKER, F., Recht und Gesellschaft in der Spätantike. - Kohlhammer
Verlag, Stuttgart, (Imp. J. Meulenhoff, Amsterdam), 1964, 150 pp., DM. 4.80,
f 5,45.
WILLEMS, O.P., B.A., De verhouding van schrift en overlevering. - G.G.G.
Den Bosch, 1964, 19 pp.
WISEMAN, Thomas, Cinema. - Cassell and Company LTD., London, 1964,
181 pp., 36 S.
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