BOEKBESPREKING
door Gouverneur Crol. Mgr. Niewindt
mocht dit grote ogenblik niet meer beleven, want de „Emancipator" stierf in
1860. Op meesterlijke wijze is door Goslinga het verloop geschetst van de ontwikkeling van bovenvermeld drama, dat
ruim twee eeuwen in beslag nam, alvorens, vooral dank zij de „Emancipator"
Niewindt, de emancipatie een voldongen
feit werd. J. van Lierde
PEVSNER, N., Thé buildings of England: Vol. I: London, The cities of London and Westminster. -- Penguin books,
I11., 631 pp., 15 sh.
Schr. neemt de lezer mee op een tour
door de City, West End en Westmin-ster, en attendeert hem voortdurend op
huizen, gebouwen, beeldjes, hofjes, enz.,
waar hij vroeger nimmer veel aandacht
aan besteedde. Dat dit alles hoogst inter
ressant is, spreekt vanzelf, temeer daar
het oordeel, vaak de kritiek, van een
frisheid is dat de lezer menigmaal wel
moet glimlachen..— Het is een lijvig deel
van het gewone pocketbook formaat,
misschien iets te zwaar om mee op zak
te nemen, maar vooral voor de niet-Londener zeer aardig om zo nu en dan eens
in te neuzen. Met zijn bijna honderd illustraties, een voortreffelijke index, zijn
mijn van informaties, en de prettige leesbare stijl is het de vijftien shillings overwaard. W. Peters
VARIA
MOORE, Bernard, The Second Lesson,
Seven Years at the United Nations.
Macmillan and Co. Ltd., London, 1957,
X - 229 pp., geill. geb. sh. 21.
Gedurende zeven jaar woonde Bernard
Moore als correspondent van de B.B.C.
de zittingen bij van de UNO. Hij biedt
hier geen diepgaande en indringende stuc
die over de beginselen en de werking
van dit internationaal organisme, doch
roept, door talloze anecdotes, een helder
beeld van de situatie op. Door het ten
tonele voeren van pittoreske Uno-afgevaardigden en een levendige beschrijving
van de niet zelden bewogen vergaderin~
gen brengt hij ons een inzicht bij in de
structuur, de werkzaamheden, de winst
--- en de verliespunten. Met een charmerende loslippigheid openbaart hij ons de
wereld achter de schermen en toont aan
hoe belangrijke beslissingen op diners en
cocktailparties bedisseld worden. Sug~
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gestief zijn de uiteenzettingen over de
hoofdstuk dat het voogdijschap van de
verschillende blokken en de hachelijke
situatie van de secretaris-generaal die zo
tussen de blokken moet laveren dat hij
geen te grote misstappen begaat. Het
hoofdstuk dat het voogdijschap van de
UNO over een aantal onderontwikkelde
gebieden behandelt, interesseert ons
vooral. De auteur legt de opzet van een
aantal niet-koloniale mogendheden bloot
om naar aanleiding van de voogdijgebieden bondgenoten te werven voor het
oosters of het afro-aziatisch blok. Omdat
hij jarenlang de zittingen van de Volkenbond bijwoonde is hij zeer bevoegd de
situatie van het vroegere organisme en
die van de UNO te vergelijken. Waarbij
de huidige internationale organisatie
gunstig afsteekt tegenover haar machteloze voorgangster. Al deze beschouwingen worden op zijn Brits voorgeschoteld,
flegmatiek en met de nodige humor. Wie
de UNO als een levend wezen wil kennen en niet alleen maar als een dor
handvest of de min of meer gelukkige
toepassing van procedure-regelen vindt
in dit boek zijn gading. J. Smets
Das Atom. Aussichten und Gefahren.
Hanseatische Verlagsanstalt, Hamburg,
1956, 61 pp., geïll., D.M. 4.80.
BRANDT, Leo, Staat und friedliche
Atomforschung. .-- Westdeutscher Verlag, Köln und Opladen, 1956, 52 pp.,
geïll., D.M. 3.90.
Het eerste boekje is een bundeling van
zeven radiovoordrachten, die in septem~
ber 1956 voor de Norddeutsche Rundfunk
werden gehouden. De verschillende sprekers hebben zich zeer zorgvuldig op elkaar afgestemd, zodat een goed gecomponeerd geheel is ontstaan, waarin het onderwerp van verschillende kanten evenwichtig wordt belicht (energie-behoefte,
medische, biologische en industriële toepassingen; gevaren voor gezondheid en
erfelijkheid; het probleem van de radioactieve afvalprodukten)
Het tweede
werkje is een boeiende en levendige redevoering van Prof. Brandt, die ten doel
heeft om subsidies van de Westduitse
regering voor vreedzaam atoomonderzoek
te verkrijgen. Om zijn doel te bereiken,
geeft spr. eerst aan zijn toehoorders een
uitleg van de fysische grondslagen van
de energie-winning uit kernprocessen en
van de voornaamste toepassingen. Hij
onderstreept vanzelfsprekend zeer sterk
de achterstand die Duitsland door het
verliezen van de oorlog heeft opgelopen,
r
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