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Vierde Inter]acultaire Leergang: Hoogtepunten van Cultuur, door de 
hoogleeraren P. J. Enk, O. van der Leeuw, J. Lindeboom, A. G. Roos, K. 
Sneyders de Vogel en Th. C. van Stockum. J. B. Wolters, Groningen, 1942. 

De bedoeling van de interfacultaire leergang te Groningen is om het andere 
jaar een onderwerp van algemene aard te doen behandelen door docenten 
van verschillende faeulteiten in een reeks colleges, toegankelijk niet alleen 
voor alle aan de Universiteit ingeschrevenen, maar ook voor alle andere 
belangstellenden. In deze vierde leergang heeft men als collectief thema de 
hoogtepunten der cultuur gekozen. Prof. van tier Leeuw opent de rij met 
een bespreking van de eultuur van Aegypte, Babyloni~ en Israel, Prof. Roos 
behandelt de Griekse, ProL Enk de Romeinse cultuur, terwijl de heren 
Sneyders de Vogel, Lindeboom en van Stockum respectievelijk de cultuur 
der Middeleeuwen, die der Renaissance en Reformatie, en die van her tijdperk 
der Verlichting bespreken. 

Natuurlijk hebben de sprekers, die een belangrijk en uitgebreid onderwerp 
in korte tijd te behandelen hadden, zich moeten beperken en een keus moeten 
doen. Zo neemt Prof. van der Leeuw uit de Joodse litteratuur het boek Job, 
dat algemeen vooraziatisch van karakter, maar waarvan het slot typisch 
israli~tisch is. Prof. Roos laat vooral het licht vallen op de cultuurwaarden, 
die Sparta en Athene vertegenwoordigen, en op de tegenstelling die tussen 
beide bestaat. Prof. Enk bepaalt zich voornamelijk tot de letterkunde uit 
Rome's bloeitijdperk. Ondergetekende groepeert enige belangrijke gebeurte- 
nissen en stromingen om de Kerk als centraal punt. Renaissance en Refor- 
matie worden beschouwd uit het geziehtspunt der renovatio, terwijl bet 
karakter der Verlichting wordt belicht aan een viertal representatieve 
personen, Spinoza, Christian Thomasius, Hume en Voltaire. 

De Rector Magnificus heeft in een inleidend woord op het belang van deze 
voordrachten gewezen, waarin een beschavingsgesehiedenis van West- 
Europa, die zieh tot in haar vroege betrekkingen over een lange reeks van 
eeuwen uitstrekt, ontworpen is. Wij hopen dat ook enigen onzer lezers zieh 
aangetrokken zullen voelen deze bundel ter hand te nemen. 

G. K . S . o . V .  

I~ SNZYDERS DE VOaEL, De Rozeroman, een beeld uit bet middeleeuwse 
cultuurleven. [Bibliotheek voor weten en denken, 26]. Leopold, Den Haag, 1942. 

In dit boekje wordt getracht de Rozeroman in de lijst van zijn tijd te 
plaatsen en uiteen te zetten hoe de gedachten en idealen die bet gedicbt be- 
zielen een weerspiegeling zijn van denkbeelden en gevoelens die leefden in 
de dertiende eeuw. Na een analyse van het eerste door Guillaume de Lorris 
geschreven gedeelte, wordt gewezen op her verschil tussen de opvatting 
omtrent de hoofse liefde in de twaalfde en in de dertiende eeuw. Van Jean 
de _Meun's gedicht wordt meer in het bijzonder de biecht van Natuur voor 
haar priester Genius bebandeld, en de merkwaardige brief welke Natuur 
richt tot de ridders die in het leger van den Liefdegod dienen. Zijn verering 
voor de natuur in al haar uitingen, en in verband daarmee, zijn afkeer voor 
de monniken, de Franciscanen en Dominicanen inzonderheid, hun kuisheids- 


