de bewoordingen. Hooykaas zelf wijst in zijn verslag op de
grote betekenis, die de Vrije Universiteit juist voor de landen met
een Portugese cultuur kan hebben en het nut van de stichting
van een Portugese afdeling in de faculteit der letteren.
Met instemming van Directeuren en Curatoren heb ik de
hoofden der in Nederland gevestigde buitenlandse missies
tot een bezoek aan de Vrije Universiteit uitgenodigd. Bij de
organisatie daarvan - ik vermeld het met erkentelijkheid heb ik veel medewerking ondervonden van de deken van het
corps diplomatique. Zijne Excellentie Baron F. X. van der
Straten-WaiUet, ambassadeur van Z.M. de Koning der Belgen.
Een veertigtal buitenlandse diplomaten hebben ons op 15 mei
1963 bezocht. Sizoo en Berkouwer hebben voor hen gesproken over beginsel en karakter der Vrije Universiteit. Enkele
dagen daarna stelde de ambassadeur van Frankrijk mij in de
gelegenheid Pasteur Pierre Bourguet, voorzitter van de nationale raad van de EgHse Réformée de France, te ontmoeten.
Conclusie mijnerzijds: zeker de theologische faculteit behoort
te streven naar intensivering van de verbindingen met het
Franse protestantisme.
Berkouwer leverde een bijzondere prestatie door als enige
theoloog ter wereld in één jaar zowel de derde Vergadering van
de Wereldraad van Kerken te New Delhi, als het congres van
de Internationale Raad van Christelijke kerken te Amsterdam
en het Tweede Vaticaanse Concilie te Rome bij te wonen,
het laatste als persoonlijke gast van de Paus. Begin september
woonde hij de 400 jarige herdenking van het Concilie van
Trente bij en straks vertrekt hij weer voor de voortzetting van
het Vaticaans Concilie naar Rome. Het is duidelijk, dat aldus
niet een willekeurige hoogleraar, maar de universiteit zelve naar
nieuwe verbindingen met de Rooms Kathoüeke wereld ook in
internationaal opzicht geleid wordt.
Van 15-18 juli 1963 werd in Amsterdam het Eerste Internationale Congres van Christen Artsen gehouden. Het dankt
zijn ontstaan aan een initiatief van Lindeboom; het werd georganiseerd door de Stichting Ministerium Medici, die door
middel van een tot nu toe eenmaal per jaar verschijnend blad
reeds enig contact legde tussen Christen artsen in de wereld,
met steun van de Nederlandse Vereniging van Christen
artsen. Zowel ten aanzien van de organisatie als ten aanzien
van de voordrachten gaven leden van de faculteit der genees-

