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VORMKRACHT
(TER INLEIDING VAN DE TIENDE JAARGANG).
I.
NZE tijden zijn een toetssteen voor de kracht van
volken en individuen, — groots bewogen als zij zijn
door alle ooze machten die het huffs der wereld onbewoonbaar dreigen te maken, bewogen niet minder door de
goddelike krachten, Welke de oasen van vrede en schoonheid
scheppen, waar het Leven menselik in stand gehouden wordt.
Maar aan Wiens aandacht dringt zich niet allereerst op
hoe het oude gebouw Europa, hoe de ganse wereldbouw
op haar grondvesten wankelt, en den ontzaglike revolutie van
binnen uit bezig is de gehele ekonomiese, sociale en kulturele huishouding der volken om te woelen, te vernietigen?
In zulke tijden toont zich dubbel ernstig het opvallend
tekort aan vormkracht in ons yolk. Hoe rustig leeft het de
ene dag in, het andere jaar uit, zonder al te ernstige stoornissen in zijn geestelike en stoffelike spijsvertering, sours
zelfs zonder de nodige subtantiede stollen tot zich te nemen.
Maar onbeproefd als het is, verliest het ook zonder enige
bepaalde reden aldra zijn bezinning, waar een oneindig
zwaarder bezocht yolk als het duitse in de hoogste yolksnood heel de wereld een voorbeeld van tucht en zelfbedwang te geven wist.
Mee te werken aan de versterking der rationale en staatkundige vormkracht van het nederlandse yolk, ziedaar. een
taak waaraan leder Nederlander op zijn wijze heeft mee te
werken, voor al de Katholiek, om op die wijze ons yolk
naar nederlands-katholiek vermogen zijn bijdrage te doer
leveren aan de opbouw der nieuwe wereld.
Wil echter deze opbouw duurzaam zijn, dan eist hij bezinning op de eeuwige positieve wetten waaraan de mensheid,
ook die onzer dagen, levend temidden ener chaotiese wanorde, gebonden is, opdat de leiders der volken deze wetten,

O
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na het onderkennen ervan, als ordenende krachten weten
aan te wenden, allereerst door hun betekenis voor ons yolk
helder te belichten, om vervolgens de volken aan te vuren
nog dens een heilige kruistocht te ondernemen ter verwerkeliking dezer krachten in de synthetiese opbouw der nieuwe
wereld.
II.

Na de eerste positive wet welke de samenleving der
mensheid beheerst (althans te beheersen dient) : die van de
samenleving van man en vrouw in het huwelik, die van het
huisgezin, volgt die van het nationaal verband der mensen :
de volksgemeenschap. De mens behoeft deze gemeenschap
om door haar te kunnen worden verrijkt met de talrijke
geestelike en stonelike goederen welke hij individueel noch
in huweliksgemeenschap verwerven kan. Een bloeiende yolksgemeenschap gaat op den duur een bloeiend yolk — naar
zijn leden beschouwd — betekenen.
Door een juist en takties aanwenden der nationale krachten heeft Mussolini van een twederangse, aan corruptie overgeleverde volksgemeenschap een natie gemaakt welke in
haar staatsformatie haar taak in de wereld eerder zal overschatten dan vergeten. Al te menselike overdrijvingen mogen
echter de juistheid van bet beginsel niet in verdenking
brengen.
Het nederlandse yolk van Dollard tot Duinkerken heeft
zich steeds bewuster te vormen tot een yolk rond zijn
edelste en hoogste menselike eigenschappen, zoals die zich
in zijn historie hebben getoond. Een groots verleden, toen
vlaamse vrouwen een majesteit als koninginnen voorkwamen,
toen Brabant de coon der naties bepaalde en nederlands
geestelik Leven der volken van West Europa tot hun mystieke hoogvlucht bezielde, toen Holland de wereld beheerste —
dit groots verleden inspirere ons yolk cot versterking der
ongetwijfeld in zich rustende krachten, welke deze grootheid
hebben mogelik gemaakt.
Moed, tucht en vroomheid, aangevuurd door zuidelike
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spontaneiteit, bezieling en geestdrift moeten in ons yolk
weer tot perfectie komen, gevariêerd naar de aard der bewoners in Noord, Midden of Zuid, even zovele verscheidenheden van de ëne nederlandse levenskracht in het nederlandse yolk.
Zijn kunst en letterkunde, wetenschap en zeden, zijn
handel en nijverheid dienen wederom als in vroeger tijden,
gedragen to worden op de adem van nederlandse grootmoedige levenskracht. Maar om dit verheven doel — waardoor op hun beurt de bovennacuurlike krachten eerder tot
edelste ontplooiing kunnen geraken — to bereiken, dient
onder ons yolk allereerst de gerechtigheid in ere hersteld,
de rechtvaardigheid in de verdeling der vruchten van kapitaal en arbeid onder hun voortbrengers.
Zonder deze deugd van rechtvaardigheid zal ieder yolk,
dus ook het nederlandse, te gronde gaan. Ook onder ons
yolk dient de arbeider, die nuttige waarden voortbrengt,
naar zijn waarde geschat ; ook ons yolk heeft weer een
grote kristelike arbeidsgemeenschap to worden binnen de grote
gemeenschap aller volken.
Als deze voorwaarde vervuld is en de gemeenschap haar
volkshuishouden geregeld heeft, kan haar kultuur openbloeien, kunnen kunst, litteratuur, wetenschap tot volkomenheid geraken, en zal de godsdienst weer hechter zijn wortelen slaan in het hart van het yolk.
Onze hoogste kultuuruitingen in letterkunde en kunst
kunnen eerst dan tot hoogste bloei geraken, wanneer ons
yolk weer sterk en krachtig leeft, wanneer het weer als yolk
naar grootsheid en volkse adeldom streeft, wanneer het wederom een bezield en verrukt yolk zal zijn geworden.
Als dan de rechtvaardigheid zal heersen en de nationale
idee opnieuw als een vlag zal staan over ons yolk onder de
bezielende leiding ener regering die haar taak beter zal
verstaan dan onze huidige, — als de delta der grote europese
rivieren weer bewoond zal worden door een sterk yolk dat
zich een weet in kracht en nationale grootheid, — als in
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Duinkerken en Brussel de magistraten weer in het Nederlands de rede zullen voeren, en van uicerst Zuid tot
hoogste Noorden 't symbool van 't oude Geuzenlied het yolk
zal samenbinden in trouw aan de Koning der Verenigde Nederlanden, zal dit land weer waarlik groot zijn groot genoeg om te kunnen dienen als bazis voor een durende hoge
en evenwichtige uitbloei aller krachten.
Nederland verloor zijn kracht Coen het gehalveerd werd,
het herwinne zijn kracht door een breuk te herstellen die
in bet nadeel der gescheiden delen zo lang beider y olkskracht verlamde en verloomde.

Wie in het voorgaande imperialisme meent te lezen, bestudere de grondbeginselen van de ethnologiese eenheid
dezer landen 1 Wij willen niet groter worden dan we zijn,
wij willen juist zo groot zijn als we zijn, maar dit ook
onverkort. Waar Nederlands gesproken wordt, is Nederland.
Ook de nederlandse staat ?
Een yolk streeft naar een eigen staat.
Maar ook in dit staatkundig opzicht toont het nederlandse yolk zijn tekort aan vormkracht. Achter zijn dijken
en grote rivieren voelde Holland zich veilig een eng staatsbesef atrofieerde het nationaal besef, tot onberekenbare
schade voor de nederlandse stam. Brabant en Limburg
hebben zich vrij moeten vechten, Vlaanderen heeft een
eeuw verdrukking moeten ondergaan vooraleer het nederlands besef het hollandse verwon.
Geen vruchtbaarder stimulans intussen voor de volksdrang
naar een eigen nationale staat dan miskenning of verdrukking van een yolk 1
Zo hebben, ondanks zichzelf, Holland en Belgie de bodem
geploegd en bereid gemaakt om het zaad Grootnederland
mild te ontvangen. Zal dit het vermogen bezitten op te
groeien als het mosterdzaadje uit het Evangelie tot voile
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wasdom, tot de perfecta communitas der grootnederlandse
staat ?
Wij hopen en begeren het.
Het is geenszins een onmogelikheid : dat een deel van een
yolk (de Vlamingen) met een deel van een ander yolk (de
Walen) binnen ten staatsverband (Belgie) zou 'even, maar
zowel de oorsprong van de belgiese staat als de onuitwisbare schande van meer dan honderd jaar belgiese geschiedenis, hebben afdoende bewezen, dat het voor de Vlaamse
Nederlanders prakties onmogelik is binnen het belgies kader tot hun normale ontplooiing te geraken.
Het Noorden van zijn karat zal eerst werkelik nederlands
kunnen ademen, indien het niet meer op een long hoeft
verder te Leven.
Internationaal zal Groot-Nederland bovendien de vrede
brengen in West-Europa. Maas- noch Schelde-kwesties,
Rotterdamse noch Antwerpse rivaliteiten behoeven dan Langer
een rol te spelen tot wederzijdse staatkundige verbittering.
Op rechtvaardigheid gebouwd, in nationale eenheid krachtig, een y olk een staat, — ontplooie Bans Nederland zich
tot de ene dietse staat aan de kusten van de Noordzee !
Hiertoe naar beste krachten de weg helpen voorbereiden
is niet slechts taak, maar dure plicht.
Langzaam ontwaakt in ons yolk het besef van eigen dietse
aard, van eigen volkse kracht en nederlandse eenheid.
Het heilig vuur aanwakkeren, zo vaak het moet een yolk,
zuchtend onder de ongerechte diktatuur van een regering
die een onmachtige volksvertegenwoordiging om haar vingeren Windt, tot nationaal zelfrespect aan te sporen.
Iv.

Handhaving van de opperste Rijksvrede — heeft men genoemd eerste en hoogsce taak van het Staatsgezag in het Koninkrijk Nederland. Het Koninkrijk I — op weg te worden
een „machtig wereldrijk" naar het woord van Struycken,
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nu de bewoners der overzese gewesten (eertijds „kolonien-)
uitgroeien tot bewuste volken van samen rond zestig miljioen zielen, die bij te dragen hebben tot handhaving van
het staatkundig evenwichc, zoowel in Europa als Azie*
Nederlands koloniale taak kunnen wij — dit in tegenstelling met sommige jongste Katholieken en alle communisten — op nog geen stukken na als beeindigd zien.
Vooraleer de Indonesiese volken in de toekomst in staat
zullen zijn zelf hun bestuur in alle instanties ter hand
te nemen, zal het Rijk dit deel van zijn geheel op die taak
hebben voor te bereiden. Voile erkenning der tairijke koloniale volken en hun positieve rationale deugden, dienen
de grondslag te zijn resp. te worden, waarop de Staatkunde
des Rijks heeft voort te bouwen. Dan zullen de Indonesiese
volken zonder twijfel eens in staat zijn het hun toekomend
deel in 's rijks aangelegenheden volkomen te behartigen,
zullen zij de hun geeigende staatkundige vormen kunnen
verwerven zonder revolutie en verwoesting van wat reeds
werd opgebouwd.
Wij hier — in het oorspronkelike moederland — hebben
wel degelik tot taak : de handhaving van de Rijkseenheid. Wederom niet geinspireerd op enigerlei Hollandse suprematie,
zelfs op niet meer nederlandse suprematie dan Nederland
als oorspronkelik kolonisator en in de staatkunde min of
meer ervarene toekomt, maar voor alles strevend naar het
algemeen welzijn der onderscheiden volken van het Rijk.
Naar onze mening kan dit welzijn vooralsnog het best behartigd worden binnen het Rijksverband, welks handhaving
om die reden dient te worden behartigd.
Opvoeding van het nederlandse yolk, dat de grootste internationale problemen onbewogen buiten zich om laat ontwikkelen, tot een waarlik nederlands Rijksbesef, is eerste
taak, wil men niet vandaag of morgen zijn onmacht ter
handhaving van 's Rijks eenheid hebben te bekennen.
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V.
Zoo zien wij een breed veld van werkzaamheid voor ons,
bezielbaar door het beginsel der nationale vormkracht.
Versterking van nederlands vormkracht,
vormkracht ten opzichte van de nationale deugden van
ons nederlands yolk,
vormkracht ten opzichte van het staatkundig denken en
voelen der Nederlanders, niet alleen in klein-Nederlands,
maar vooral in groot-Nederlands besef,
vormkracht ten opzichte van ooze Internationale taak
zoals die voortspruit uit het feit, dat ons Koninkrijk tot
een „machtig wereldrijk" uitgroeit.
Deze Nederlandse vormkracht zij katholiek van bezieling,
opdat zij voor yolk en vaderland de rijkste vruchten drage,
zowel op natuurlik als op bovennatuurlik gebied.
VI.
Deze beginselen zijn het, welke ten grondslag lagen aan
de verlopen negende jaargang, welke wederom — meer
nadrukkelijk voor enkele onderde len — ten grondslag zullen liggen aan de tiende jaargang.
De hier en daar geuite vrees dat „Roeping - zijn oorspronkelik karakter zou gaan verliezen, kan de vorige
jaargang logenstraffen. Wij menen wel integendeel zowel
het peil als de card der bijdragen op artistiek gebied to
hebben verhoogd en verruimd. Een jammerlike verspreidheld van artistieke krachten fonder ons katholiek volksdeel)
suggereert een bloeiender literatuur dan reed aanwezig is.
De immer voortwoekerende zucht een eigen tijdschrifr to
bezitten — zucht, welke ongetwijfeld wordt aangewakkerd
door teleurstellingen op publicisties gebied — mag deze
suggestie steun verlenen, zij komt kunstenaars noch lezers
veel ten goede. Bemoeilikt deze versplintering het artistiek
leven in ons land nodeloos, uit de talrijke groepen verschijnen desalniectemin geregeld representanten in ons tijdschrift. Betekent dit, dat Roeping een kleurloos orgaan is 7
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Wij menen, dat de meningsverschillen, tussen de talrijke
groepen literatoren b y., slechts gradueel genoemd molten
worden, dat met name op kunstgebied imperatieven,
voorzover zij niet op de schoonheid doelen, misplaatst zijn
en het opdringen van eigen smaak en inzicht aan anderen
slechts tot misverstand en onaangenaamheden Leiden moet.
Dit voor wat het creatief gedeelte betreft. Voor wat de
kritiek aangaat, lijkt het ons het meest juist de kritiek bij
enkele gelijk o yertuigde auteurs te doen berusten, zoals dit
tijdschrift dat Binds Langer praktizeert. Wij streven er Haar
deze status in de toekomst te handhaven.
Bestaat er alzo weinig gevaar dat ons tijdschrift zijn
oorspronkelike roeping zal vergeten, wij achten het daarnaast niet geoorloofd vandaag de tenslotte beslissende, fundamentele beginselen waarop ons yolks- en staats-bestaan
rust, in dit tijdschrift te verwaarlozen. De toepassing dezer
beginselen — die der nationale, katholieke staatkunde en
haar inhoud dus, hopen wij in deze jaargang onze lezers
verder te kunnen voorleggen.
Wij vangen dit Hummer aan met een reeks beschouwingen over het kapitalisme, daarin getrouw aan onze traditie
in de afgelopen jaargang. I) De grote omvang van deze
bijdragen bepaalde het karakter dezer aflevering ietwat eenzij dig sociaal-ekonomies.
De volgende afleveringen zullen wederom de noodzakelike
en gewenste alzijdigheid vertoonen.
GERARD KNUVELDER.
1) Prof. Dr. J. A. Veraart schreef het algemeen leidend artiekel, een
bewerking van zijn prxadvies voor de Kath. Wetensthappelike Vereniging, dat groter bekendheid verdient dan de begrafenis in de annalen
dier Vereniging. Rechtmatig schrijft Max van Poll over Kapitalisme
en Politiek, rechtmatig als een der eerste en meest vooruitziende bestrijders van het kapitalisme, terwijl Jos van Wet ons een origineel betoog
afstond, waarvan wij de lezers de draad zelfs niet zullen verklappen.
De even scherpzinnige als priesterlike Franciscaan Pater Dr. G. Vrijmoed, een „klerk", die nu eens niet meedeed aan het algemeen verraad,
danken wij een principieele priesterlik-eerlike beschouwing.
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KAPITALISME EN KATHOLICISME

In hoever eischt het Katholicisme een
eigen sociaal-economische orde?

D

AT er een nauw verband bestaat tusschen de voor-

schriften van het Katholicisme en bepaalde gedragingen in het sociaal-economisch Leven, is op het
eerste gezicht duidelijk. Allerlei gedrag in het sociaal-economische is ons, om te beginnen, verboden. Men heeft dan
ook slechts de Evangelien door te lezen om althans voor
het negatieve reeds dadelijk een begrenzing te vinden van
de sociaal-economische orde.
Ook richten zich een aantal geopenbaarde voorschriften
met groote duidelijkheid tot ons individueel, voor positief
sociaal-economisch gedrag. De barmhartige Samaritaan en
het bezoeken van weduwen en weezen in hun druk zijn
maar enkele voorbeelden, met tallooze te vermeerderen.
Moeilijker wordt het echter, als wij voor een positieve
sociaal-economische orde een leiddraad in de Openbaring
willen vinden. En de verdeeldheid tusschen de katholieke
hervormingsscholen, die zich sedert het begin der 19e eeuw
heeft geopenbaard, vindt tenslotte haar oorsprong in den
strijd over de beteekenis van de Openbaring voor een positieve sociaal-economische orde. Tot in den jongsten tijd
zijn er — als uiterste polen — die niet anders kunnen zien
dan een individueel „salva animam tuam", dat doorklinkt tot
in de meest verpeste samenleving, onder bestier van een
Kerk, die altijd op haar post is, en — aan den anderen
kant — een groep, die in naam van het Katholicisme een sociaal-economisch stelsel opbouwt, waarin als tot in de uiterste
puntjes een geheel is afgewerkt, dat nergens met het strengst
eischend Katholicisme botst.
Beperkt men in de gestelde vraag het Katholicisme tot
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de geopenbaarde waarheid, dan zal men wel nooit tot een
bevredigend antwoord geraken. Men zal dan altijd ruimte
houden voor de meest fantastische sociaal-economische
ordening en dus ook voor een strijd, die den invloed van
de katholieken en het Katholicisme op de wereldgebeurtenissen verlamt. Maar durft men het Katholicisme zien, behalve als de gezegende, noon verouderde, altijd individu
en gemeenschap verfrisschende Openbaringskracht: als een
geordende Wereldmacht, die in gestadige ontwikkeling, met
verflauwing en versterking, maar altijd door, zich in de geschiedenis der menschheid Binds twee duizend jaren een onverwoestbare plaats heeft veroverd, dan wordt het mogelijk,
de vraag aan bet hoofd van deze paragraaf bevredigend te
beantwoorden.
Maar daarbij is het dan noodig, zooals de ervaring leert,
dat een paar voorzorgen worden genomen.
Vooreerst moet men zich er voor hoeden, van dit katholicisme als Wereldmacht een absolute sociaal-economische
orde te vragen. Voor de Christenheid der eerste eeuw
in Jeruzalem, voor de christenheid der Middeleeuwen en
voor de menschheid der twintigste eeuw eischt dat Katholicisme, dat immers is een macht in ontwikkeling — een
ontwikkeling, die ook door nieuwe omstandigheden van
buitenaf wordt bepaald — een telkens andere sociaal-economische orde. Tot het inzicht in die orde geraakt men niet
met a priori opgestelde formules 1 Slechts een nauwkeurige
kennis van de telkens nieuwe verschijnselen — zooals daar
zijn geweest : doorbreking van een vermolmd feodalisme en
absolute koningsmacht in de Fransche revolutie, met den
eisch van boeren om eigen grond en van burgers om staatkundige medezeggenschap ; nieuwe productie-techniek door
de toepassingen van waterkracht en Broom, enz. enz. —
kan het Katbolicisme als Wereldmacht in staat stellen zijn
taak op een gegeven oogenblik (in een gegeven tijdvak)
der menschelijke geschiedenis met een voor dat oogenblik
(tijdvak) passende sociaal-economische orde te vervullen.
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Telkens nieuwe omstandigheden vereischen een telkens
nieuw en anders optreden. Dit te miskennen is een van de
allergrootste fouten, die katholieke hervormers van alle tijden
begaan. Een enkel voorbeeld. Had een Heinrich Pesch S.J.
met het geduld en het talent van een Werner Sombart het
productiestelsel van 19e en 20e eeuw geanalyseerd, dan had
hij op veel solieder wijze de taak van het Katholicisme als
Wereldmacht op verschillende tijdstippen aangeduid en zich
er voor gehoed, meermalen sprongsgewijze een bepaalde
orde als de orde te verlangen. Het Bemis aan nauwkeurige
analyse en zijn constructies a priori hebben ons de pijnlijke
verrassingen bezorgd, die van deze zijde zoo overbekend zijn.')
In nauw verband met de voorzorg : geen absolute maar
een historisch-aangepaste orde van het Katholicisme te verlangen, staat een andere : het niet verheffen van een bepaalde
historische orde tot ideaal van het Katholicisme, vooral dan
de „Middeleeuwsche" I Behalve dat de geest, die zich aldus
orienteert, in het algemeen de grofste onkunde van de
Middeleeuwen, ook in het sociaal-economische, verraadt,
toont hij hiermee vooal de four van niet te begrijpen, dat
Been enkel ontwikkelingsproces terugkeer tot een vroegere
Ease toelaat. Talloos zijn de misvattingen onder de katholieken, die door deze ongelukkige „repristinatie-zucht" zijn
ontstaan. De heele School van Leon Bloy — er is alle
reden, hier van een School te spreken 1 — is voor de werkzaamheid van het Katholicisme als Wereldmacht (behalve
dan somtijds voor het ook zoo noodzakelijk critisch gedeelte
van haar taak) verloren en door het eischen van een absolute orde en door het teruggrijpen op het Middeleeuwsche
„ideaal" l
Deze beide voorzorgen, de belangrijkste om den eisch
van het Katholicisme naar een sociaal-economische orde te
kunnen benaderen, beteekenen natuurlijk niet, dat het Katholicisme als Wereldmacht geen onveranderlijke, algemeen
leidende beginselen zou inhouden. Integendeel : dit Katho-
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licisme zou al zijn beteekenis als wereldmacht verliezen,
indien het zulke beginselen niet insloot. Zijn heerlijke afkomst uit de Openbaring verloochent het natuurlijk nooit
en deze afkomst geeft waste en verheven richtlijnen mee.
De voornaamste is wel deze : bet Katholicisme als Wereldmacht streeft wezenlijk naar een sociaal-economische orde, die
den mensch de meeste waarborgen geeft voor bet bereiken van
zijn eeuwig doel en die — altijd in verband biermee — hem
de meeste volkomen ontplooiing scbenkt van zijn menschenwaarde. Maar meteen sluit dit voornaamste beginsel in een
wereld van toepassingen voor alle tijden en plaatsen en
omstandigheden, die in staat zijn en in staat geweest zijn,
geslachten van geleerden naar het werk van het Katholicisme als Wereldmacht te doen zoeken. Alle ijver en
alle tekortkomingen, alle bereiken en alle vergissen, alle
strijd en alle harmonie in het wereldkatholicisme van twee
duizend jaren vinden hierbij hun oorsprong. En van alle
generaties van katholieke intellectueelen — en dus ook van
de onze. , die zich thans met „Kapitalisme en Katholicisme"
bezig houdt1 — is het de task zorgvuldig na te sporen,
wat zich in de sociaal-economische orde keert tegen dat
groote beginsel en hoe hic et nunc moet worden ingegrepen
om de toepassing ervan opnieuw te verwezenlijken.
Het antwoord op de gestelde vraag : in boever eischt bet
Katholicisme een eigen sociaal-economiscbe orde 7 moet dus
als volgt luiden
Het Katholicisme als Wereldmacht eischt die sociaaleconomische orde, die de meeste waarborgen biedt, dat de
mensch zijn eeuwig doel bereikt en dat de mensch zijn
menschenwaarde het best ontplooit.
De bepaling in concreto van de sociaal-economische orde
is slechts mogelijk — en dan altijd slechts bij benadering
— door de kennis van de werkelijke sociaal-economische
orde (resp. wanorde) op een gegeven tijdstip (in een gegeven
tiidvak) en de kennis van de middelen tot verandering van
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het ondoelmatige, gepaard met de gezindheid en de mogelijkbeid deze middelen aan te wenden. Hierbij zal altijd veel
zoeken en streven blijven 1 Dan weer zal de kennis van den
werkelijken toestand te kort schieten, dan weer de kennis
van de middelen om den toestand te veranderen. En is
deze kennis al tot een redelijke hoogte gestegen, dan zal
de gezindheid om te veranderen ook bij de katholieken dikwijls afstuiten op den harden onwil om de voile consekwenties van het zelf-beleden katholicisme te trekken. Eindelijk zal men ook dikwijls de macht niet hebben — door
gemis aan organisatie, door gemis aan steun bij andere
groepen — om de sociaal-economische orde om te vormen
tot die, welke men als de betere voor het gestelde doel
heeft leeren kennen.
II.
Het Kapitalisme.
Hebben wij het recht een bepaald tijdvak, een bepaalde
sociaal-economische orde, als het kapitalisme aan te duiden ?
Zoo ja, welke zijn dan de wezenstrekken van dat tijdvak,
die orde ?
Von Bohm Bawerk, een der kopstukken van de 19e
eeuwsche Economie, heeft — ten deele in wetenschappelijk
zeer waardevolle critiek op „Das Kapital" van Marx — in
zijn „Kapital and Kapitalzins - , II, Positive Theorie des Kapitales, Erster Band, op blz. 16 (Vierte Auflage) met nadruk
gezegd, dat hij onder „kapitalistische Produktion" slechts
Wilde verstaan: „die Produktion, die kluge Umwege einschlagt", in tegenstelling met „die Produktion, die geradeaus
mit der nackten Faust auf das Ziel zugeht, die k a p i t a 1lo se Produktion".
In een n oot geeft hij dan nog toe, dat „der Ausdruck
„kapitalistische Produktion" in einem doppelten Sinn in
Hebung (steht) ;" en dat die andere zin dan zou zijn : „eine
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Produktion, welche auf Rechnung und unter der Herrschaft
von privaten Unternehmer-Kapitalisten vollzogen wird". Maar
lien tweeden zin, waarover aanstonds meer, stele hij geheel
ter zijde.
Men kan zeggen, dat von B61-im — en met hem een
menigte economisten — op deze wijze het begrip kapitalisme
„geneutraliseere heeft. Moest men er onder verstaan, wat
hij en zoovele anderen — ook vele katholieke auteurs, tot
in den jongsten tijd toe 1 — er onder meenen te moeten
verstaan, dan zou het niet den minsten zin hebben, een
tijdvak in de economische geschiedenis als het kapitalisme
aan te duiden. En wel om de eenvoudige reden, dat er
bijna Been tijd in het Leven der menschheid is waar te
nemen, waarin men niet „kluge Umwege" inslaat I
Nu hebben een aantal economisten, die met ethische
critiek hun economisch werk verrichten, met aanvaarding
van dat neutraal „kapitalisme-begrip" van von B6hm, een
zeker aantal verkeerde toestanden, die zich bij dat gebruik
van verstandige omwegen (dus van kapitaal) vertoonden,
opgespoord, en die dan als „het kapitalisme" aangeduid.
Men kreeg dan: „richtig en niet-richtig kapitalisme", kapitalisme zonder en kapitalisme met aanhalingsteekens, kapitalisme
in den zin van von Bohm en in plutocratischen en mammonistischen zin.2;
Maar bij al dat streven — waaronder zeer verdienstelijk
werk 1 — bleef toch dit halfslachtige, dat men een zoo
weinig kenmerkend feit, als het gebruik van omwegen in
het productieproces, ook als kapitalisme bleef aanduiden en
daardoor noodzakelijk ernstige verwarring stichtte.
Weliswaar voegden een aantal van deze economisten, op
het voetspoor van Heinrich Pesch S. J., aan het kapitalisme
van von Bohm een aantal kenmerken toe, — aanvaardden
zij zelfs ook de door von 1361-im buiten de deur gestelde
„Produktion auf Rechnung und unter der Herrschaft von
privaten Unternehmer-kapitalisten vollzogen", „die geldwirtschaftlich geordnete Produktion im Grossbetriebe", „die
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Rationalisierung der Wirtschaft - (Pesch, Lehrbuch, IV, blz.
384) enz., enz., — maar gebeel los hiervan beschouwden zij
een aantal misstanden, die zij dan — volkomen willekeurigl —
als het kapitalisme aanduidden.3)
Aan de zoogenaamde katholieke Oostenrijksche School —
Weiss en von Vogelsang, waarbij ik voor onzen tijd Orel,
met zijn „Oeconomia Perennis", mag indeelen, — en aan
Werner Sombart komt de eer toe, in deze verwarring te
hebben ingegrepen en verhelderend te hebben gewerkt.
Geheel verschillend is hun arbeid geweest. De katholieke
Oostenrijkers hebben vooral intuitief en bovendien te algemeen en te snel synthetisch gewerkt ; Werner Sombart heeft
nauwkeurig analytischen arbeid in een aantal voortreffelijke
werken en vooral in zijn driedeelig „Der Moderne Kapitalismus - verricht. Maar vooral dit hebben zij gezamenlijk
voor een belangrijk deel weten aan te toonen : dat in bet
sociaal-economisch leven een bepaalde periode is geweest, waarin
door en in bet productiesysteem een aantal eigenaardigbeden
te voorschijn komen, die recht geven die periode in den begrip
samen te vatten. En deze periode — waarin wij in WestEuropa en Amerika nog Leven — hebben zij de kapitalistische, het kapitalisme, genoemd.
Deze arbeid plaatst ons ver van de neutrale, onbeteekenende opvatting van von Bohm. Hij plaatst ons echter ook
ver van het dubbele kapitalisme-begrip van Heinrich Pesch
en zoovele andere katholieke economisten. Niet twee systemen naast elkaar : richtig en niet-richtig kapitalisme, maar
een systeem, met een eigen, natuurlijk karakter, dat, zoodra
men na de analyse tot synthese en oordeelvelling komt, een
reeks aan dat systeem inherente toestanden en misstanden ins/Lift.
Voordat wij nu een korte, critische beschouwing, vooral
aan het zoo verhelderend werk van Werner Sombart wijden,
moeten wij nog even teruggrijpen op het werk van den
man, die er oorzaak van was, dat het kapitalisme een begrip
werd in onze sociaal-economische literatuur : Karl Marx,
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vooral door zijn „Das Kapital". Wie dit belangrijke werk
kent, weet, dat het naast de omvattende sociaal-economische
ontwikkelingstheorieen en andere theorieen als: crisistheorie,
accumulatietheorie, enz. — waaraan al weer Werner Sombart
in zijn meesterlijk geschrift „Sozialismus and Soziale Bewegung" op bijna volmaakt objectieve wijze recht heeft gedaan
— ook bevat een reeks van economische ideeen — over
waarde, meerwaarde en kapitaal voornamelijk — die, behalve den meest verderfelijken invloed in het volksleven,
ook hebben meegebracht een stortvloed van critiek uit de
handen der economisten van verschillende generaties. En
het is dan ook volstrekt niet te verwonderen, dat een aantal van deze economisten — onder wie von 13611m voorop,
— aan die ideeen — wil men : theorieen — hun voile critische aandacht hebben besteed en geheel voorbij zijn gegaan
aan het complex van denkbeelden over een bepaalde periode
in het sociaal-economisch Leven, dat Marx bovendien ten
beste gaf. Dit is te minder verwonderlijk, omdat in dit werk
van Marx die denkbeelden bijna geheel in de genoemde
economische begrippen over waarde, meerwaarde en kapitaal
verscholen gingen. Zeer bewust doopte Marx zijn hoofdwerk
„Das Kapital" en niet „Der Kapitalismus", omdat hij meende,
met zijn economische begrippen over waarde, meerwaarde,
arbeid, prijs en kapitaal, een bepaalde sociaal-economische
periode voornamelijk te hebben gekarakteriseerd. En zoo
wordt het ook heel begrijpelijk, dat de economisten, die al
deze begrippen onder de loupe namen en ze een voor een
te Licht bevonden — en met z66 blijvend resultaat, dat zij
vrijwel zijn weggevaagd van het wetenschappelijk-economisch
erf, 4) al doen zij, helaas, nog opgeld in de practijk en zelfs
in een stuk katholieke. practijk 1 5) — ook meenden, dat zij
aan Marx' kapitalisme vernietigende slagen hadden toegebracht.
In hoofdzaken is dan ook „Das Kapital" een geheel verouderd sociaal-economisch geschrift. Kunnen de ontwikkelingstheorieen en ook die andere theorieen, als crisistheorie,
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concentratietheorie enz. enz. nog diensten bewijzen, dan
zijn zij toch in ieder geval zeer ondergeschikt bij het pogen
om een bepaald tijdvak als het kapitalistische te kenmerken.
Terwijl alles, wat hij over arbeid, waarde, prijs, kapitaal enz.
heeft uiteengezet, geheel en al naar den economischen
rommelzolder kan worden gebracht.
Het komt dus vooral aan op den arbeid van Werner Sombart en ook eenigszins op dien van Weiss, Vogelsang en Orel.
Sombart heeft getracht te bewijzen, dat zich omstreeks
1500, met de groote veranderingen in het productiesysteem
— de Stadtwirtschaft raakt op den achtergrond, de nationale
economische eenheden ontwikkelen zich (de Nederlanden,
Engeland, Frankrijk), de kolonisatie begint 1 — ook een psychologische omkeer bij de volken voltrekt. De ondernemerkapitalist ontstaat. Voorloopers had hij in de late middeleeuwen gevonden in de alchimisten en de roofridders1 Uit
den aard der zaak deelt Sombart den na 1500 volgenden
tijd in tijdvakken in. Een tijdvak, dat zoowel de jaartallen
1500 als 1930 omvat, zou weinig wetenschappelijke waarde
hebben.
Wij zullen Sombart niet gaan volgen in de onderdeelen
van zijn omvangrijk geschrift en wij gaan aanstonds over
naar den nieuweren tijd, omstreeks 1800, wanneer zich in
het sociaal-economische veranderingen voltrekken, die zeker
reden geven om van een nieuw ondertijdvak in de periode
sedert 1500 te spreken. Immers dan hebben plaats de groote
technische uitvindingen ; dan words bet bedrijfsleven door de
overheid vrijivel geheel losgelaten ; dan treedt bet economisch
individualismeop.Maar in het middenpunt der verschijnselen blijft de sedert ongeveer 1500 losgebroken ondernemer-kapitalist, die zijn individueel bezit min of meer waagt in eenig
productieproces, daarmee arbeidskracht aan
zich ondergeschikt maakt, daarmee op belangrijke wijze het sociaal-economisch Leven en
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een stuk van het cultureel en geestelijk leven
der gemeenschap beheerscht.
Zonder nu in bijzonderheden met Sombart's meesterlijke
schildering te vergelijken, kunnen wij zeggen, dat het economisch tooneel nog tweemaal verandert, terwij1 door die
verandering aan de overbeerscbende positie van den ondernemerkapitalist geen einde komt, integendeel, deze nog words versterkt.
Omstreeks 1880 treden nieuwe verschijnselen op, die het
beeld belangrijk veranderen. Arbeidswetgeving maakt geleidelijk
een einde aan de ergste ellende, waarin de lagere arheiders
door en in bet productieproces zijn geraakt ; allerwege ontstaan
vakvereenigingen van arbeiders en ondernemers-kapitalisten ; op
groote Schaal beet concentratie van ondernemingen plaats,
waardoor de groot-ondernemer-kapitalist met nieuwe invloedssferen ontstaat ; andere belangrijke technische vindingen doen
Naar intrede ; een afzonderlijk geldkapitaal organiseert zich en
krijgt grooten invloed op de productie.
Nog eenmaal wijzigt zich het beeld op belangrijke wijze
en wel na den grooten oorlog, dus omstreeks 1920.
Nu ontstaat internationale bemoeiing op allerlei economisch
gebied ; ontstaat en handhaaft zich bet Sovjet-regime in Rusland ; ontwikkelen zich pogingen tot bedrijfsorganisatie en medezeggenschap ; vertoonen zich de groote internationale ftnancieete
problemen ; komen er weer nieuwe helanqrijke technische vindingen ; teisteren groote crises bet bedrijfs- en geheele economisch
leven.
Ook in deze laatste periode handhaaft zich de ondernemerkapitalist, neemt Hier en daar zijn invloed zelfs toe, maar
begint zich meteen een nieuw tijdvak aan te kondigen,
waarin de vooral sinds 1800 geheel vrij geworden ondernemerkapitalist tot een constitutie zal worden gedwongen.
De vraag is nu : de wezenstrekken van deze periode —
vooral dan sedert 1800 — te bepalen. Daarbij zal gelegenheid komen, jets over de zienswijze van Weiss, Vogelsang
en Orel te zeggen.
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Reeds werd het duidelijk, dat in dezen geheelen tijd een
economisch overheerschende plaats inneemt de ondernemerkapitalist en het is om die reden, dat het aanvaardbaar is
om met Werner Sombart — zij het, dat deze uitdrukkingswijze niet nauwkeurig is; maar dat danken wij aan de geheel
foutieve terminologie van Marx, die met den ondernemer
geen raad wist1 — dit tijdvak het kapitalisme te noemen.
Het is dus eigenlijk het tijdvak van den ondernemer-kapitalist,
en denkt men zich er deze correctie bij, dan is het zeker,
dat de geheele periode 1800-1930 door niets beter wordt
gekarakteriseerd. Niet om zijn misbruiken noeme men — met
Pesch en zoovele anderen — deze periode het kapitalisme,
maar om alles : gebruik en misbruik, objectief voordeel en
nadeel, onder den overbeerschenden invloed van den ondernemerkapitaiist, spreke men van het kapitalisme in zijn verschillende
fasen (b.v. de drie door mij genoemde tijdperken in den
nieuweren tijd).
Maar meer wezenstrekken dan die van den overheerschenden invloed van den ondernemer-kapitalist moeten voor
dit economisch tijdvak worden genoemd. Of beter nog : die
overheerschende invloed moet nader worden verklaard. En
dan blijkt, dat de bijna algebeele vrijbeid van den ondernemerkapitalist (zij het ook : verschillend in de drie moderne tijdvakkenl) de groote verklaring is. De bijna algebeel vrije beschikking over zijn productiemiddelen — dus de relatief-vrije
privaat eigendom daarvan — en de bipla algeheel vrije productie. Een belangrijke beperking in het tweede moderne
tijdvak moet worden genoemd: die Welke door de zich dan
ontwikkelende arbeidswetgeving is aangelegd. Hierop — hoe
belangrijk ook — zal hier echter niet nader worden ingegaan.
lit den eersten tak van vrijheid van den ondernemerkapitalist volgt, dat hij zoo rijk kan worden aan productiemiddelen — en daardoor aan andere goederen — als hij zelf
kan en wil. Uit den tweeden tak van vrijheid : dat bij zijn
produetie kan riebten op de meest koopkrachtige vraag. De
ondernemer-kapitalist van het kapitalisme werkt voor de
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markt en niet voor het doel, dat wijsgeerig-economische
bepaling van het productieproces aanwijst : redelijke voorziening in de redelijke behoeften der menschheid. Hierop words
natuurlijk nog nader teruggekomen.
Onderzoeken wij reeds thaws, hoe het in de drie tijdvakken van het kapitalisme, waartoe wij ons bepalen, stond
met de redelijke voorziening in de redelijke behoeften der
menschheid.
Eerste tijdvak 1800-1880.
De productie hoofdzakelijk in handen van individueele
ondernemers-kapitalisten. Deze werken met de pas ontdekte
machines en natuurkrachten voor de vrije markt. Hun ongeorganiseerde arbeiders genieten erbarmelijke loosen en
kunnen ternauwernood in de meest dringende behoeften
voorzien. Daarbij onder omstandigheden (vrouwen, kinderen,
localiteiten enz.), die een verwoesting van menschenleven
en menschengeluk bij de productie beteekenen. Onmenschelijke arbeidstijden. Individualistische concurrentie der ondernemingen doet ook vele ondernemers hun doel niet bereiken.
Slechce productie: voeding, mooning, kleeding van erbarmelijke
kwaliteit. Dit alles gepaard met een voordien ongekende stijging van het Europeesch menschengetal, waartegen de toes
nog betrekkelijk primitieve techniek niet opgewassen bleak.
Tweede tijdvak 1880-1920.
De ondernemers sluiten zich steeds meer aaneen : kartels,
trusts, syndicates, vakvereenigingen. Betrekkelijke beheersching van de markt. Arbeidswetgeving maakt een einde
aan de slechtste arbeidstoestanden bij de productie. Arbeidstijcien voor vrouwen, kinderen en bepaalde groepen volwassenen verbeterd. Meer stabiliteit in bestaan van breede
groepen. Mee door invloed van den Staat verbetering van
de ' kwaliteit der productie. Techniek komt steeds beter in
staat potentieel een beter bestaan van het nog steeds groeiend
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menschengetal te verzekeren. Groeiende invioed van het
bankkapitaal in de productie.
Derde tijdvak 1920 tot heden.

Arbeidstijdregeling voor volwassen mannen. Streven tot
medezeggenschap in onderneming en bedrijf (bedrijfsorgasatiel) Pogingen tot door den Staat geleide productie in
Rusland. Voortdurende crises, mee door rationalisatie, storingen op de metaalmarkten (fenomenale daling der zilverprijzen 1) en technische vindingen. Beginnende emancipatie
der vroegere koloniale gebieden.
Dit alles in deze vluchtige schets toont ontwikkeling en
veelal verbetering, maar nog allesbehalve beantwoording aan
het redelijk doel der productie : redelijke voorziening in de
redelijke behoeften der menschheid. Talloozen genieten niet,
of althans niet stable!, een redelijk minimum (het eubiotisch)
bestaan als vrucht der productie. Tijdens de productie is
voor vele groepen, ondanks verkorting van arbeidsdag en
velligheidsmaatregelen, een bijna onmenschelijk (en in verband met rationalisatie en nieuwe techniek steeds meer onmenschelijk) bestaan weggelegd. Veal productie is gericht
op objectief slechte producten. Crisis en werkloosheid schijnen minder dan ooit bedwongen. Enkele groepen van ondernemers-kapitalisten (beurtelings het accent op ondernemers
en op kapitalisten 1) ontvangen onredelijk hooge belooningen. Het distributie-apparaat in het groot en in het klein laat
dikwijls alles te wenschen over. Gedeelten der aarde zijn
overbevolkt, andere schreeuwen om een nijvere bevolking.
Daarbij allerlei geestelijke schade. Aan de menschelijke
waardigheid wordt tekort gedaan. De mensch als een lastdier ; afstomping van zijn geestelijk-zedelijk Leven door te
geraffineerde rationalisatie en te ver doorgevoerde verdeeling van arbeid. Ontstaan van genotsprikkel. De drang naar
medezeggenschap, in de moderne, meer ontwikkelde arbei-
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ders, natuurlijkerwijze gelegen, wordt tegengehouden. (Vgk.
burgerij vas& Fransche revolutie).
Intusschen zijn de wezenstrekken van het kapitalisme hiermee niet uitgeteekend. En wij komen hier op het belangrijkste van Sombart, Weiss, Vogelsang, in zoover zij hebben
aangetoond, dat deze ondernemer-kapitalist, in bijna algeheele vrijheid optredende, door de vrijheid van zijn onbeperkte
bezittingen — vooral aan productiemiddelen — en door de
vrijheid van productie, in en buiten de economische orde invloed beet gekregen van een zeer bijzonderen acrd.
Met en door deze kapitalistische productie is de kapitalistische geest ontstaan.
Niet is de zaak zoo : er is een kapitalisme en er is een
kapitalistische geest (de mammonistische, de plutocratischel)
— zooals zelfs een aantal katholieke auteurs ons willen doen
gelooven. Neen, de kapitalistische productie draagt noodzalijk een kapitalistischen geest, in en buiten bet productieproces.
In het productieproces 1
In zijn ergsten vorm : elke winst is goed, elke rente is
goed, elke speculatie is goed, elk loon is goed, vroeger :
elke arbeidstijd is goed, ook (met beperkingen thans 1) elke
waar is goed ; elke reclame is goed, elk productiesysteem
is goed, elke concurrentie is goed. Men neemt, wat men
krijgen kan en men geeft, wat men noodgedwongen geven
moet.
In zijn minder ergen vorm : bij de gewetensconflicten van
den christelijken of althans moreel voelenden ondernemerkapitalist, die echter — veelal geholpen door een min of
meer officieele usance-moraal1 — moet eindigen met dien
geest to aanvaarden, op straffe van verlies van het ondernemer-kapitalistschap.
Buiten het productieproces : de openbare meening doordringen met den kapitalistischen geest. Daarvoor aankoop
van dagbladen, plaatsen bezetten in openbare lichamen, bij
de ergste gevallen : omkooperij, bedrog.
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Niet dus alleen : een individualistische mammonistische
geest, maar het streven naar een collectieven mammonistischen geest, een pogen om daarop de gemeenschap in slaap
te wiegen I
Bij dit streven is niets het kapitalisme heilig : tot in de
Kerk tracht het zijn slachtoffers te vinden, tot bij de prieters, die een valsche berusting bij de andere groepen der
bevolking trachten aan te kweeken.
Het kapitalisme Cast de zeden aan, van de individuên en
van de gemeenschap.
Deze schets van de wezenstrekken van het kapitalisme
zou onvolledig zijn, indien ook niet werd gewezen op de
geweldige onovikkeiing in de productie van vele algemeen
nuttige, economische goederen, die de vrijgelaten activiteit van
den ondernemer-kapitalist beeft gebracht. De voorbeelden zijn
zoo overvloedig aanwezig en er is door vele economisten
reeds zó(5 de aandacht op gevestigd, dat ik mij van een
nadere beschouwing ontheven mag achten. Alle grove fouten
bij de productie kunnen dit voordeelig saldo niet wegwerken.
En bij hervormingspogingen van korter of wijder strekking
zal daarop ook terdege moeten worden gelet.
En hiermee acht ik de beide vragen, aan het begin van
deze paragraaf gesteld, voldoende beantwoord.

Botsingen tusschen Katholicisme en
Kapitalisme.
Dat het Katholicisme als Wereldmacht in deze kapitalistische wanorde niet kan ademen, is bij eenige overweging
duidelijk. De groot-winkelier, die er dag aan dag naar streeft,
zijn vernuftig verkoop-apparaat uit te breiden, moge nog
zoo veel christelijke gezindheid in zich dragen, het objectieve feit van de economische vernietiging van zooveel kleine
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winkeliers en hun g e z i n n e n komt niet van zijn rekening
af en kan er niet van af komen, zoolang hij groot-winkelier
wil zijn. De fabrikant, die de uiterste bezuiniging in zijn
heele outillage en de uiterste „efficiency - daarin heeft aangebracht, en zijn arbeiders nech bij hun werk nOch in hun
loon het menschwaardig bestaan zag bereiken, zal, gegeven
een bepaalde prijs-constellatie voor het product, slechts op
straffe van niet langer die fabrikant meer te zijn, de economische positie van zijn arbeiders kunnen opvoeren tot het
menschwaardig bestaan. De groot-beurs-speculant, die nu
eenmaal tot de „bears- en niet tot de „bulls- behoort, zal
op gezette tijden mee moeten doen aan het beursproces,
dat b.v. de ontwrichting van 1929 voor een deel veroorzaakte, wil hij niet het gevaar loopen van zijn positie geheel
te verliezen. De katholieke leden van een graanconcern
zullen mee moeten doen aan het verbranden of in zee verdrinken van graan, ook al lijden de chineesche- en britschindische broeders honger, willen zij niet op catastrofale
wijze hun economisch bestaan vernietigd zien. De kleine
ambtenaar — en de laatste gedeelten van „Casti Connubii geven het zoo duidelijk aan 1 6) — die met zijn gezin van
drie kinderen ternauwernood menschwaardig kan Leven, zal
voor de vreeselijkste moreele conflicten blijven gesteld in
een maatschappij, die niet het menschwaardig bestaan in.
concreto (denk hier aan de concrete eischen van den sup&
rieuren A. W. Weiss 0. P. 1) wil geven voor elken nieuwen
wereldburger. En eindelijk — het is maar een bonte greepl —
de katholieke journalist, die door een concern van kapitalisten aan het hoofd van een krant is geplaatst, zal niet de
zuivere critiek op de kapitalistische wanorde in de kolommen
van zijn blad kunnen uitoefenen, wil hij niet na korter of
langer tijd ervaren, dat men (desnoods in het „katholiek
belang - 1) niet langer van zijn werk is gediend.
Het Katholicisme als Wereldmacht dreigt door de kapitalistische wanorde te worden verstikt — en is al voor een
belangrijk deel den adem kwijt Het zal eerst uit den bijna
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doodelijken greep geraken, als het over heel de wereld luide
doer hooren, te willen een nieuwe sociaal-economische orde,
die de kapitalistische vervangt: de orde van de redelijke voorziening in de redelijke behoeften der menscben. En een nieuwe
Encycliek — van heel andere structuur dan Rerum Novarum I
zal dan het „accoore moeten grijpen van de stemmen
om met wijlen Prof. Quack te spreken 7) — die overa
in de Kerk opklinken tegen de kapitalistische wanorde en
voor de Wereld-Katholieke Orde 1 8) —
Want Been afsnijden van de ergste excessen zal het
Katholicisme als Wereldmacht redden. En het is daarom al
zoo te betreuren, dat Rerum Novarum wel georienteerd
moest zijn op een niet doorgrond kapitalisme. (Hierop wordt
aanstonds nog terug gekomen).
Het felt, dat (om met den grooten en scherpzinnigen
Godefroy Kurth te spreken) de Kerk niet op haar post was
bij de Fransche Revolutie, is niet meer ongedaan te maken,
maar is ook in zijn gevolgen verschrikkelijk geweest. De
compromisgeest van Rerum Novarum en de ernstige gevaren
van dezen tijd zijn daarvan het gevolg. Organisatie moest
worden gemaakt ; alles op dit gebied was stukgeslagen : hoe
kon dan Leo XIII er ook maar aan denken de richting van
de Katholieke Oostenrijksche School (Weiss, von Vogelsang)
in te slaan ?
Nu echter is als vrijwel eenig gewin althans de organisatie
doorgedrongen. Nog altijd is haar leiding uiterst zwak ; goedmoedig wordt hier te lande b.v. de leiding van een twee
meal honderdduizend arbeiders aan een paar mannen overgelaten, die over niet de geringste wetenschappelijke scholing,
economisch en sociologisch, beschikken. Maar in ieder geval
zijn er nu de elementen voor grondige verbetering. Brengt
men deze organisaties in het gareel terug, door de leiding
aan betere krachten toe te vertrouwen, dan kan er heel
waarover aanstonds -- nu reeds worden bereikt.
wat
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Iv.
Eigendomsrecht en Kapitalisme.
Ongelukkigerwijze schuift men van katholieke zijde nog
altijd het Eigendomsrecht naar voren als een slagboom voor
de krasse en krachtige hervorming, die noodig is om de
noodzakelijke orde van : redelijke voorziening in redelijke
behoeften, te bereiken. Sinds het werk van Beysens 9) is bier
te laude hierin wel eenige verbetering gekomen, maar de
zucht om nog altijd buiten-maatschappelijk het eigendomsrecht van goederen te construeeren heeft nog de bovenhand.
Beschikking over en gebruik van geestelijke en lichame/ijke
economiscbe goederen behoort, evenals alles in de sociaaleconomische orde, door de doelmatigheid te worden beheerscht. En waar het redelijk doel van die orde is: redelijke
voorziening in redelijke behoeften, zijn die beschikking en
dat gebruik noodzakelijk, die deze voorziening waarborgen.
De ervaring kan slechts leeren, Welke beschikkingen, Welk
gebruik de beste zijn. Aprioristische gemeenschaps-beschikking en aprioristische individueele beschikking — in nieuwere
gedaante, de eerste op Marx, de tweede op Locke terug
te voeren — zijn beide evenze r veroordeeld.
Het is dus al geheel verkeerd te spreken van „het recht
van den mensch om te heerschen over alle uiterlijke goederen" buiten verband met de samenleving. Men kan slechts
spreken over „den mensch in samenleving met andere menschen". En alles van den eenen mensch is door en in de
samenleving met andere menschen bepaald.
Evenzeer als de ervaring nu schijnt te leeren, dat een
tamelijk belangrijke beschikking over gebruiks- en verbruiksmiddelen bij den individueelen volwassen mensch doelmatig
is, evenzeer leert zij, dat beschikking en gebruik van de
productiemiddelen (grond, fabrieken enz.) steeds meer in
omvangrijke collectiviteiten en deze dan weer onder vrij
ingrijpende regeling van grootere en kleinere publieke gemeenschappen (publiekrechtellike bedrijven, gemeente, staat)
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doelmatig is. Twee geweldige ervaringsfeiten : de Russische
revolutie van 1917 en de economische wereldcatastrofe van
1929 hebben hier belangrijke nieuwe leering gebracht. De
eerste schijnt te gaan bewijzen, dat de grootste publieke
gemeenschap op veel grooter Schaal economisch werk kan
verrichten dan voor dien algemeen werd gedacht ; de tweede
heeft de volstrekte ondoelmatigheid om : redelijke voorziening
in redelijke behoeften, bij tamelijk vrije beschikking over de
productiemiddelen, te verzekeren, vrijwel voldingend bewezen.
Nauwlettend moet hier warden toegezien, onbelemmerd
door eenig apriorisme, en dus met voile bereidheid om al
die veranderingen aan te brengen, die voor het duel van
de sociaal-economische orde noodzakelijk zijn. Diezelfde
onbelemmerdheid moet de staatslieden en parlementen in
de verschillende landen gaan beheerschen en ook de internationale conferenties.
V.
Het misverstand over Rerum Novarum.
Vooral onder de katholieken is het misverstand over
Rerum Novarum groot. Heele groepen doen het nog altijd
voorkomen, alsof met dit zoo belangrijke stuk het sociaaleconomisch programma der Kerk in de moderne maatschappij
eigenlijk is uitgeput. Vandaar die zorg om, telkens wanneer
een nieuwe algemeene of concrete hervorming in een of anderen kring aan de orde komt, ijverig te onderzoeken, of daarvan in Rerum Novarum iets te vinden is ; om, indien men
daarvan niets vindt, het redelijke of rechtmatige der nieuwe
hervorming ten minste in twijfel te trekken.
Van dit alles zou Been sprake kunnen zijn, indien men
deze Encycliek nu eens eindelijk Wilde gaan zien als een
kind van haar tijd. De groote gedachten daarin omtrent den
mensch en de menschenwaarde zijn natuurlijk van alle tij den,
maar de concrete toepassing op het kapitalisme draagt in
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haast alle onderdeelen het karakter van het tijdelijke en het
voorbijgaande. Van een eenigszins diepe analyse van het kapitalisme — in den trant van Werner Sombart — is eenvoudig geen sprake. Voorzoover het kapitalisme is geanalyseerd, reikt dat niet verder dan de ernstigste en pijnlijkste
euvelen, — de verdrukking der arbeiders — die naar buiten
treden. Er is geen sprake van, dat doorvorscht wordt, dat
de te vrij gelaten en op winst gerichte „Wirtschaft" noodzakelyk kwalen meebrengt, die het Katholicisme als Wereldmacht niet kan aanvaarden. Zoover was men nog niet in
1891 in het katholieke tramp ; en de groep die, idedel zoover
was — de Katholieke Oostenrijksche School — kon, dank
zij de vroeger gepleegde fouten (Fransche Revolutie 1), geen
concrete aanknoopingspunten vinden om uit het kapitalisme
te komen zonder revolutie. Slechts Marx had zijn natuurnoodzakelijke ontwikkeling en zijn revolutie-aan-het-einde
klaar ; maar de agitator en de denker gingen bij hem zoo
dooreen, dat daarom alleen zijn crediet niet groot was. En
toen Lenin in 1917 in Rusland doorbrak, bleek het, dat de
revolutie zich in zoo wat geen enkel opzicht naar „Communistisch Manifest" en „Das Kapital" had gedragen.
Wij staan er in dezen tijd veel gunstiger voor — als ons
tenminste door Rusland nog tijd wordt gelaten 1 Wij hebben
thans tenminste de organisaties, die, met behulp van den
Staat, een geheel nieuwe sociaal-economische orde kunnen
gaan bouwen. Maar daarover aanstonds. In ieder geval
kunnen wij de Encycliek „Rerum Novarum" thans veel
zuiverder als een historisch stuk zien. Wij weten nu, wat
Leo XIII onmogelijk kon weten, tot Welke machten vakvereenigingen en collectieve contracten zijn uitgegroeid. En
men bedenke, dat Leo XIII de organisaties der arbeiders
in zijn tijd nog van de werkgevers moest gaan afbedelen 1
En hoe zou, als zelfs Marx, die verbitterdste vijand van het
kapitalisme in de 19e eeuw, bij Lange na niet de voile rampen
van bet kapitalisme doorgrondde, Leo XIII dit alias wel
hebben gezien, waar het bovendien vast staat, dat de meest
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perverse kapitalistische misdaden vaak zijn gepleegd in deze
dertig jaren van de XXe eeuw ?
Wij weten nu : Kapitalisme — het economisch systeem
zooals wij het nu kennen — en Katholicisme verhouden
zich als water en vuur, naar het woord van Heinrich Pesch,
dat echter nog altijd zoo slecht past ook in de nieuwste
uitgave van zijn Lehrbuch der Nationakikonomiel En wij
wachten op een nieuwen brief uit Rome, die deze gedachte
onder de volken uitdraagt en de katholieken oproept tot
den arbeid aan een stelsel, dat de uitwassen niet alleen,
maar ook het wezen van het kapitalisme aantast en het op
realistische wijze afbreekt.
VI.
Het economisch systeem van
Sovje t-Rusland.
Als een geweldigen mededinger op onzen weg ontmoeten
wij het economisch systeem van Sovjet-Rusland. Niet het
communisme, want, ook volgens de communisten zelf, is
dit daar niet. Niet de revolutie in economischen zin van
Marx, want, zooals reeds gezegd, met Marx' inzicht houdt,
wat in Rusland geschiedde, Been enkel verband. Maar wel
een door de gemeenschap geleid productie-systeem, dat
zijn vasten worm in de Piatiletka, in het zoogenaamd Vigjarenplan (1928-1933) heeft gevonden.
Laten wij alle persoonlijke indrukken, reisbeschrijvingen
en populaire beschouwingen terzijde en beperken wij ons
uitsluitend tot het ongetwijfeld meest wetenschappelijke stuk,
dat hierover is verschenen : het artikel in The Economist
van 1 November 1930, het zoogenaamde „Russian Supplement", aangevuld met het artikel van de redactie „An Impression of Russia" (The Economist, 1 Nov. 1930, blz. 801).
Dan zien wij in Rusland aan het werk een overweldigende
machinerie, die onder systematische, centrale leiding een
aantal producten ]evert en gaat leveren voor de Russen
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zelf en een export van goederen voor de geheele wereld, die de kapitalistisch-georienteerde wereld met verbijstering slaat.
„What she (Russia) appears to be doing is to organise a
national accumulation of capital on a gigantic scale and at
an extremely rapid rate ; and this can only be done by
deliberately depressing the level of domestic consumption,
a policy which entails tremendous sacrifices, to which the
country is being stimulated by intensive propaganda supported in the last resort by the methods of terrorism".
(Met een korreltje zout to aanvaarden, deze uitspraak van
de geschrokken redactie van „The Economist" op blz. 8021).
1k kan er niet aan denken, het geheele rapport over to
nemen in dit praeadvies ; het is op iedere behoorlijke bibliotheek binnen ieders bereik. Slechts enkele treffende bijzonderheden.
Vooreerst het bevolkingsvraagstuk. Zooals men weet, stijgt
de bevolking van Rusland thane geweldig. En niet door
toeneming van het geboortecijfer (1911--1912: 46.8 p. m.;
1926--1928: 40.0 p. m.), maar door afneming van het sterftecijfer (voor den oorlog : 30.5 ; 1926--1928: 17.4 1 1). „....natural growth of the population in 1913 was 16.3 per thousand, in 1926 it was 22.6 per thousand".
Wat leeren deze cijfers al niet I Hoe doodstil moeten de
ancien-regime-lieden van Rusland daartegenover staan —
en wat blijfc er over van al den krantenzwendel — ook bij
ons1 — over den „ondergang" en het „sterven" van bet
Russische yolk!
Maar veel interessanter is nog de houding van de Russische bestuurderen tegenover de vraag van de „surplus
population". „Surplus population is a conception founded
on nothing but Liberal and Social Democratic prejudices.
Soviet Russia does not recognise such antiquated theories.
„Overpopulation" merely means that the productive resources of a country have not been adequately developed ; and
they cannot be so developed under the handicap of capi-
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talism. But in the U. S. S. R., where there are no limits
to the development of the country's productive forces, such
theories can have no validity". (R. S. blz. 4).
Dit standpunt (ik moge verwijzen naar mijn praeadvies
voor de Katholiek Wetenschappelijke Vereeniging over het
Bevolkingsvraagstuk 10) geeft toch zeker veel te denken aan
katholieken, die met de Encycliek „Casti Connubii" terecht
zoo gelukkig zijn. En men herleze dan ook nogmaals de
laatste paragrafen van deze Encycliek 1 ")
Wij, met onze onmetelijke West-Europeesche en Amerikaansche werkloosheid I Rusland komt arbeiders bij millioenen te kort Ofschoon het aantal arbeiders in de steden
is gestegen van 8.866.000 in 1927 tot 10.887.000 in 1930
— kent het Vijtjarenplan een groot aantal krachten te weinigl
Vooral omdat het platteland, ondanks de industrialisatie,
geen krachten van beteekenis meer afgeeft.
Heel merkwaardig is zeker, dat Rusland in het vroeger
geldend financieel systeem zoo weinig veranderingen heeft
aangebracht. Met de uiterste zorg wordt tegen inflatie gewaakt door de zorgvuldigste contrOle over de financien van
voortbrengers en verbruikers (de codperaties). En als men
het zware Russische budget ziet (de raming van 1929-1930
sluit met een bedrag aan inkomsten en uitgaven van 11 milliard 621 millioen roebell) is men geneigd zich af te vragen,
waarom de Sovjet Unie zich niet veel van deze moeiten
spaart door een distributie-bon-systeem, waarbij voor een
aantal behoeften, in verband met de grootte van de opbrengst, voorzoover beschikbaar voor de binnenlandsche
markt, aan ieder, die werkt, en aan de „bedeelden - een
aantal bons beschikbaar worden gesteld. Geleidelijk aan zou
zoo het financieele systeem — ook bij de arbeidsloonen —
aanzienlijk kunnen worden vereenvoudigd en dit zou vooral
de internationale financieele positie versterken.
De nuchtere cijfers van het rapport leeren duidelijk genoeg het welsiagen van deze gigantische onderneming. We
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zullen het trouwens, spoedig genoeg, met eigen oogen kunnen waarnemen, voorzoover wij het niet reeds ondervinden 1
En wat zijn dan de eenvoudigste lessen, die deze were).gebeurtenis van de eerste orde geeft 7
Vooreerst, dat zich tegenover de kapitalistische ordening
met zijn vrijheid van productie en vrijheid van winst een
andere orde heeft gesteld, die, vroeger voor zuiver utopisch
gehouden, een aantal voordeelen biedt, die haar aantrekkelijker maken dan het kapitalisme. Met name door haar bestrijding van werkloosheid en crisis. De crisis van overproductie is eenvoudig ondenkbaar — 150.000.000 Russen
staan in de queue te wachten om bediend te worden 1 Het
is, zooals de Engelsche schrijver het uitdrukt, aldus: „The
strange paradox of the situation in Russia is that the producer's difficulty consists not in finding buyers, but in
having to avoid them - . En juist dit moet op onze nu telkens in de laatste lien jaren door crisis en werkloosheid
zoo geteisterde Europeesche en Amerikaansche bevolking
een diepen indruk maken.
Lukt het dan nog bovendien, na de vijf jaren, den Russen
over de geheele lijn uit het product een „redelijke- welvaart
te verschaffen, dan zal eerst recht het faillissement van het
kapitalisme worden aangevraagd, dat, ondanks al onze wonderen der techniek, er maar niet in slaagt aan een nog altijd
aanzienlijk deel der bevolking een redelijk minimum te geven.
Vooral in een land als Duitschland moet dat wel diepen
indruk maken.
Bezwaren tegen het Russisch stelsel biijven er genoeg.
De veel te groote centralisatie, die zoo gemakkelijk kwetsbaar is, vooral bij politieke verwikkelingen. De moeilijkheden met den arbeidsdwang, die een noodzakelijk postulaat
van deze nieuwe orde blijft en waarbij toch op permanent
enthousiasme psychologisch niet valt te rekenen I De ongeschiktheid van de invoering in andere landen, met een
geheel ander type van bevolking en ook aan geheel andere
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levensomstandigheden gewend. Eindelijk, het Bemis van de
rem : „redelijkheid" in de behoeften, waardoor bij stijgende
productiemogelijkheden een voorziening zou intreden, die gemakkelijk tot een algemeene verweekelijking en dus —
evenals bij het kapitalisme I — tot een uiteindelijken ondergang
zou kunnen Leiden.
A(lesbehalve als een „ideale" sociaal-economische orde
toont zich dan ook Sovjet-Rusland aan ons ; maar wel als
een economische realiteit, die aan de massa groote aantrekkelijkheden tegenover het kapitalisme biedt en dus ontzaglijke mogelijkheden in zich bergt.
VII.
De organiseerende beteekenis van
den Staat.
Wie met vrucht het wezen van het kapitalisme wil aangrijpen, zal zich over een zaak vooral klaarheid moeten verschaffen : de organiseerende beteekenis van den Staat voor
het sociaal-economisch Leven. Ook hierover zijn de misverstanden legio en weer niet het minst onder de katholieken.
„De Staat op den achtergrond" en „Wat door het vrij
initiatief kan worden gedaan, moet niet door den Staat
worden ondernomen", zijn de misleidende leuzen, waarmee
nog veel wordt geschermd. Het is echoer zoo mis mogelijkl
In elke gemeenschap heeft de Overheid ten alien tijde de
taak voor het welzijn der leden to zorgen. Ten alien tijde
is de Staat Cultuurstaat en Welvaartsstaat. En al moet de
activiteit van den Staat z(56 worden ontplooid, dat de meest
mogelijke activiteit van zijn leden wordt losgeslagen, dat
verandert aan dit staatkundig beginsel hoegenaamd niets.12)
Juist omdat de Staat door zijn souvereiniteit over middelen
beschikt, waarover Been andere macht kan beschikken, moet
deze souvereiniteit van meet of aan ter beschikking van de
welvaart worden gebruikt.")
Zoo is het ook altijd begrepen, behalve dan juist in de
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kapitalistische periode sedert 1800. (Zie mijn „Medezeggenschap en Bedrijfsorganisatie" en „Georganiseerde Distributie" van Dr. Tobi en Dr. Visser).
En niets verderfelijker is er dan ook dan de leuze, dat
de Staat „eerst eens moet aanzien, was het vrij initiatief
kan doen". Leiding moet juist onmiddellijk en voor elke
nieuwe krachtsontwikkeling worden gegeven. Op die wijze
wordt ook de groote krachtsverspilling en het groote oponthoud bij heilrijke maatregelen voorkomen.
Nu kan het optreden van den Staat niet altijd even vruchtdragend zijn. Hetzij omdat de krachten bij de Overheid
ontbreken, hetzij omdat in groote mate de steun van en
de aanknooping bij de vrije krachten ontbreekt. Niet altijd
staat een eerste Consul Napoleon Bonaparte gereed om zijn
wonder van herschepping op bijna elk gebied van een heel
ontredderd rijk in enkele jaren to verrichten. En tot in
Talma's tijd ontbrak het onzen Nederlandschen socialen
wetgever aan organisaties in het bediigsleven, die ingeschakeld konden worden voor een vruchtbare staatswerkzaamheid.
Terwijl toch de Pruisische ambtenaar niet overal beschikbaar was!
Wij Leven thans in een periode, dat het geheel anders is
en wij kennen, gelukkig, de organisaties — met al haar
fouten, vooral van to slecht bezette leiding 1 — die voor
den Staat het prachtig aanknoopingspunt bieden voor den
systematischen en realistischen strijd tegen het kapitalisme.
Zoodat de staat niet gedwongen wordt — als tot zekere
hoogte in het ontredderd Rusland het geval wel moest zijn —
met hinderlijk-scherpe ambtelijke bemoeiing en to groote
centralisatie, met al haar gevaren, zijn welvaartstaak to gaan
vervullen.
VIII.
Quadragesimo Anno.
De Encycliek Quadragesimo Anno, die eenige weken
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nadat dit artikel als praeadvies was verschenen, over de
wergild ging, heeft op de meest verblijdende wijze front
gemaakt tegen het kapitalisme. Geen document dan dit uit
het herinneringsjaar Rerum Novarum kon beter de historische beteekenis van de Encycliek van 1891 in het licht
stellen. In zoover is de bevestiging van wat ik in paragraaf V
schreef volkomen geweest. Op alle punten worden aanvullingen in de sociale politiek gegeven, die voor de nieuwere
tijden geboden schijnen.
Het Kapitalisme, zooals zich dat „nostris temporibus"
openbaart, wordt met de scherpste woorden veroordeeld.
„Ea vicissim virium et potentiae acervatio tria gignit concertationum genera : contenditur enim primum de ipso oeconomico potentatu, turn acriter decertatur de potentatu in
rempublicam capessendo, ut eius viribus atque potentate ad
oeconomicas congressiones liceat abuti ; inter ipsas denique
respublicas dimicatur, cum quod nationes, ad suorum quaeque civium oeconomica commoda promovenda, vim et politicarn seam adhibent, turn quod potentatu et viribus Buis
oeconomicis adhibitis, politicas controversias inter nationes
ortas dirimere contendunt."
„Individualistici.... spiritus ultima sonsectaria sunt ..... : liberum virium certamen ipsum se interemit ; libero mercatui
oeconomicus potentatus suffectus est ; lucri cupiditati proinde effrenata potentatus ambitio successit ; Iota oeconomia
horrendum in modum Jura, immitis, atrox est facta-.14)
In de voorstellingswijze moge eenig verschil zijn ; in alle
hoofdzaken stemde mijn uiteenzetting met de pauselijke
woorden overeen.
Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie moet er komen —
naar het pauselijk woord. De „ordines" van Pius XI zijn
niet anders dan de door mij reeds zooveel jaren verdedigde
„publiekrechtelijk georganiseerde bedrijven" — zooals ook
Mr. Kropman in zijn voortreffelijk Tijd-artikel (Avondblad,
5 Aug. 1931) heeft uiteengezet.
„Natura enim duce fit, ut, sicut qui loci vicinitate con-
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juncti sunt municipia constituunt, ita qui in eandem artem
vel professionem incumbunt, — sive oeconomica est sive
alterius generis, — collegia seu corpora quaedam efficiant,
adeo ut haec consortia iure proprio utentia a multis, sin
minus essentialia societati civili, at saltem naturalia dici
consueverint".15)
Met deze Encycliek heeft de radicale hervormingsbeweging, die van het Katholicisme uit tegen het Kapitalisme
moet worden gericht, een geweldigen steun in den rug gekregen. Of beter nog : daarmee voert de Paus die beweging
aan. Hoe zij zijn moet in bijzonderheden — waarover .de
Paus uit den aard der zaak zwijgt — daarover volge nu
nog een korte beschouwing.

IX.
Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie
en Kapitalisme.
Het eenige middel, dat in aanmerking komt, om systematisch en realistisch het kapitalisme in zijn geheel aan to
grijpen is de invoering der publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Deze zal dus ook het wezen moeten uitmaken van
de sociaal-economische politiek, Welke het Katholicisme als
Wereldmacht gaat prediken. En dit is ook het stelsel, dat,
met eerbied voor zijn geweldige prestaties, tegenover het
systeem van Sovjet-Rusland moet worden gesteld.
Allereerst ontmoet ik bier een zekere groep jongeren
onder de katholieken, zoowel in het binnen- als in het
buitenland, die geheel los van de werkelijkheid om ons heen,
het kapitalisme willen gaan bestrijden als in de tijden van
Weiss en Vogelsang. Indien deze jongeren aanstoot geven,
is het niet door hun enthousiasme in den strijd tegen het
kapitalisme, niet door hun radicalisme in het einddoel, —
want het een zoowel als het ander zijn onafwijsbaar noodig
— maar alleen en uitsluitend door hun gemis aan realisme
bij de uitvoering. Daardoor wordt al hun werken zoo goed-
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koop, wordt het ook dikwijls zoo niets anders dan fraseeren.
Een groep onder deze jongeren, die b.v. zegt, „dat publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie al weer haar tijd heeft gehad,
maar dat het nu de tijd is voor de bestrijding van het
kapitalisme'', verraadt daarmee cen zoo matelooze onkunde,
dat er bijna niet aan te beginnen is om die te bestrijden.'
Want juist hij, die heeft nagedacht over de publiekrechtelijke organisatie van het bedrigsleven, zooals ik die hier te
lande heb verdedigd, weet, dat daar het eenig practisch en
realistisch middel is tegen het kapitalisme. Al het andere is
trompetgeschal — maar de muren van Jericho zullen er niet
van omvallen 1
Een tweede groep, waarmee ik hier te maken krijg, jongeren en ouderen, zijn de ideologen, die zeggen : „Wij
moeten de geesten en den geest verbeteren. Geef het kapitalisme een anderen geest en zijn gevaren zullen verdwijnen'', Door dezen wordt geheel vergeten — het werd reeds
uitvoerig betoogd — dat het kapitalisme een hem immanenten geest bezit, die slechts kan verdwijnen als ook het
kapitalisme zelf verdwijnt. Al de excessen zijn aan het
kapitalisme inherent ; wie in het kapitalisme werkt, zeg als
ondernemer-kapitalist, hij draagt den geest van het kapitalisme — zij bet ook met gradueel verschil — in zich. Hij
kan dien geest verloochenen — maar dan door zichzelf als
ondernemer-kapitalist uit te schakelen. (Denk hier aan de
moraal-conflicten en de usances 1).
Het mag geheel overbodig heeten, hier de systematische
en realistische aantasting van het kapiialisme, die in de
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie besloten ligt — en in
haar alle6n1 — uitvoerig te behandelen. De behandeling
elders 16) is voldoende geweest. Hier slechts dit
Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie handelt, onder den
norm der redelijkheid, met het doel, langs evolutionairen
weg de redelijke voorziening in de redelijke behoeften te
bewerken. Zij brengt alien -- ondernemers-kapitalisten en
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arbeiders bijeen, om zoodoende ook nog aan den minsten werker het menschwaardig bestaan in zijn arbeid en als
vrucht van zijn arbeid te verschaffen. Zij waagt B een allesomvattend experiment (Rusland 1), maar ordent bedrijfsgewijze, op nationalen grondslag, later wellicht op internationalen grondslag. Zij bemoeit zich met de prijzen, omdat
zij in het eenmaal georganiseerd bedrijf slechts redelijke
winst en nog noodzakelijke kapitaalrente toelaat. (Is het
bedrijf in staat geworden zich zelf te financieren — en ook
hier is het ingrijpen van den Staat noodig en doelmatig —
dan verdwijnt ook deze kapitaalrente). Zoo ontstaat de redelijke maximumprijs, geleidelijk aan, voor elk product.
Men kan zich zelfs voorstellen, dat het bedrijf eigenaar
wordt van de daarin voorradige productiemiddelen, althans
daarover een sterke publieke macht kri;gt, zoodat zelfs
in principe het afschuwelijk beursgesjacher in aandeelen
wordt aangetast en de walgelijke tooneelen, waarvan wij op
de beurzen thans getuigen zijn, een einde nemen. Het willekeurig eigenaar-zijn van een stukje „spoorwegen" in Amerika
en „petroleum" in Indie kan op den duur komen te verdwijnen : het spoorwegbedrijf en het petroleumbedrijf worden
publiekrechtelijke eenheden, die over haar eigen kapitaal
beschikken en over wier kapitaal niet door de hausse en de
baisse wordt beschikt. Door publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie wordt de financieele bedrijfspolitiek principieel veranderd.
Internationaal gezeur, als wij thans te Geneve meemaken,
kan het proces vertragen maar dan zal misschien de
Russische actie (in het groot : „polsslag van den tije-achtig,
als bij ons in 19181) een handje mee willen helpenl Ook
de kwaliteit van de productie komt zoo geleidelijk binnen
het bereik, en eindelijk de vraag : al of niet dit product.
Zoo wordt opgebouwd, steen voor steen : de voorziening
der redelijke behoeften op redelijke wijze ; zoo verdwijnt
de chaos en ontstaat de orde.17)
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Zal het zoo gaan ? Zal men hier te lande het initiatief
nemen 7 Twaalf verloren jaren liggen achter ons ; en wie
verwacht lets van beteekenis van deze of een dergelijke
regeering ?
Maar ..... een nieuw en geweldiger 1918 is op komst
— en dan kan men wonderen zien 1 J. A. VERAART.

AANTEEKENINGEN.
1) Het is bekend, dat Pesch, die voor 1920 zich, blijkens
de oudere edities van zijn Lehrbuch, heel wel in het kapitalisme kon vinden, — zij het ook, dat hij den weg naar
solidarisme wees 1 — na den oorlog opeens een aantal misstanden ontdekte, die hem deden zeggen, dat kapitalisme
en katholicisme zich verhielden als water en vuur 1 Voor het
gemak werden toen het bestaand economisch stelsel en de
misstanden gescheiden, en niet het bestaand stelsel maar
de misstanden het kapitalisme genoemd. VOOr 1920 vroeg
hij hoofdzakelijk slechts aan het z.g. particulier initiatief
Tangs vereenigingsweg oplossingen te geven ; daarna zag hij
fouten, in zulk een omvang, dat bij geen mogelijkheid de
„vrije" maatschappij de verbeteringen kon schenken — en
de Staat voor een onmogelijke taak wordt gesteld. Door
dit conflict heeft de laatste uitgave van het Lehrbuch zoo
geleden, dat een vaste lijn niet meer valt te ontdekken.
De meer wetenschappelijke opvatting der Economie, die
juist in deze uitgave doordrong, heeft in het doelmatig-critisch
gedeelte geen enkel systeem gevonden.
2) Te midden van veel geschriften en uitingen, noem ik
hier de rede „Richtig Kapitalisme" van Pater A. Borret S. J.
in St. Virgilius te Delft en het artikel in De Maasbode van
4 April 1931 (Avondblad) „Kapitalisme en „Kapitalisme".3) Het schijnt mij toe, dat de bekende zendbrief van
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kardinaal Schulte van 15 Dec. 1926 geheel in dezelfde fouten is vervallen. Ook hier kapitalisme in den zin van von.
Bohm en de misstanden als geheel afzonderlijk daarnaast.
Dus ook de misvatting, dat met opruiming der misstanden
Kapital als Trager der Wirtschaftsordhet kapitalisme
behouden
kan
blijven. Miskenning dus van de tot
nung1
het wezen van het kapitalisme behoorende wantoestanden.
4) Het is bekend genoeg, dat ook Neo-Marxisten, als
hier te lande R. Kuyper en verder b.v. Karl Kautsky dit
deel van Marx' doctrine geheel hebben moeten prijsgeven,
om zich te concentreeren op de andere, hier genoemde
theorieen. Dit groot succes van de Oostenrijksch-Amerikaansche School heeft haar echter verblind en haar doen
gelooven, dat zij met den heelen Marx had afgerekend.
Sombart heeft ook hier weer ontzaglijk veel goeds gedaan.
5) Zoo krijgt men de arbeidswaardeleer in marxistischen
en klassiek-economischen zin en in verband daarmee de
meerwaardeleer eigenlijk maar niet weg uit de arbeidersbeweging, ook de katholieke. Altijd nog hier de fatale
misvatting, door populaire economisten aangewakkerd, dat
de arbeid en zelfs de lagere arbeid de bron en de meter
van de economische waarde is. Treuriger erfenis heeft Marx
ons niet nagelaten en de meest verpletterende critiek der
nieuwere wetenschappelijke economisten heeft niet gebaat.
Het worde daarom nog maar eens vastgesteld: dat in
het leader der realistisebe beschouwingswijze de waarde van
diensten en goederen uitsluitend worth bepaald door de
waardeering der in het ruilverkeer optredende ruilsubjecten.
Slechts deze macho is in staat uit te drukken of en in Welke
mate de objectieve Bingen, die door de samenwerking van
natuur, arbeid en kapitaal in het ruilverkeer verschijnen,
beteekenis hebben voor rechtstreeksche of zijdelingsche
behoeftebevrediging. Zij, die hier aan den arbeid (en dan
nog wel aan dezen alleen, en dan nog wel aan den lageren
arbeid alleen 1) ook maar eenige waarde-bepalende betee-
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kenis toekennen, maken zich schuldig aan een elementair
gezichtsbedrog. Niet, omdat zekere arbeid en arbeid in
zekere mate wordt aangewend, krijgen de dingen waarde ;
maar arbeid wordt aangewend, omdat de dingen en in bepaalde mate worden gewaardeerd. (Vgk. voor dit alles uitvoeriger mijn „Arbeidsloon-, Teulings' Uitgeversmaatschappij,
den Bosch).
In het kader der doeimatig-critische beschouwingswijze
— en hier raken wij aan eenige der grootste verzuimen van
de voor het waardevraagstuk zoo hoogst verdienstelijke
Oostenrijksch-Amerikaansche School 1 — komt bij de bepaling van waarde te pas : de beteekenis, die de beoordeelaar
aan de dingen (en dus ook aan den arbeid) toekent (subjectieve doelmatigheidscritiek) en de beteekenis, die op
grond van objectieve normen aan de dingen moet worden
toegekend (objectieve doelmatigheidscritiek). En zoo komt
men dan tot de bepaling van de minimumwaarde, die de
arbeid, en dus ook de handenarbeid, moet hebben, — om
wille van den arbeider I — met name het menscinvaardig
bestaan. Maar niet op grond van een bepaald „equivalent
voor arbeid", of omdat een bepaalde waarde hebbend „arbeidsproduct - zou zijn aan te wijzen. Maar op grond van
de menschwaardigbeid en op grond van het wijsgeerig bepaald doe! der economische samenleving : redelijke voorziening in redelijke beboeften.
De subjecten — gemeenschappen en individuen — moeten in hun waardeeringen worden opgevoed ; waar de Oostenrijksch-Amerikaansche School niet aan dacht, opgevoed
als zij zelf was in de sfeer der liberale politiek ! De waardeeringen moeten z(56 worden omgebogen, dat zij de productie en de belooning der producten in het Licht der
redelijkheid gaan zien.
De arbeid is een der noodzakelijke functies in het geheele
systeem van economische factoren, hij is voorwaarde, met
natuur en kapitaal, voor het ontstaan van economische
waarde. Maar de waarde zelf bepaalt nOch meet hij. Om
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wille van den mensch, die aan den arbeid verbonden is,
moet aan den arbeider — niet aan den arbeid — het redelijk, het menschwaardig bestaan worden geschonken,
6) „Nies zelden ontstaan er ernstige moeilijkheden voor
het volmaakt onderhouden van Gods geboden en de eerbaarheid des huwelijks hieruit, dat de echtgenooten gebukt
gaan onder zware stoffelijke zorgen en groot gebrek aan
tijdelijke goederen - . . . . „En voor alles moet er, met inspanning van alle krachten naar gestreefd worden, .... dat
in de burgerlijke maatschappij dusdanige economische en
sociale toestanden geschapen worden, dat alle huisvaders,
zoowel voor zichzelf als voor vrouw en kinderen, overeenkomstig hun rang en stand, de noodzakelijke levensbehoeften kunnen verdienen en verkrijgen : „want de arbeider
heeft recht op zijn loon-. Dit weigeren of lager stellen dan
billijk is, is een groote onrechtvaardigheid en wordt door
de H. Schrift onder de grootste zonden gerekend , evenmin
is het geoorloofd, loonen vast te stellen zoo laag, dat zij,
naar gelang de omstandigheden, voor het onderhoud van
een gezin ontoereikend zijn". (Cast Connubii, L. Rood S.J.,
blz. 55).
Wie maar even wil overwegen de geweldige consekwenties van deze leidende gedachten, heeft alleen reeds op
dezen grondslag een levensstrijd te voeren tegen een stelsel, dat voortdurend de huwelijkszeden van millioenen
bedreigt. Alle preeken tegen neo-malthusianisme zijn waardeloos voor die groepen, die met elk nieuw kind de redelijke
welvaart zien verminderen of gevaar loopen — hoogere
ambtenaren — gedeclasseerd te worden. Eerst een maatschappij,
die zeggen kan : voor elk geboren kind geef ik als minimum
het eubiotisch bestaan, kan het neo-malthusianisme met
voile vrucht bestrijden. (Denk bier aan z.g. ethische loontheorieen voor een „gemiddeld - gezin in de leerboeken der
katholieke moralisten 1890-1910 en aan het woord der
Sovjet-bestuurderen, hierboven geciteerd.)
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7) Prof. Mr. H. P. G. Quack in De Gids van 1893:
„Toen Paus Leo XIII den 17en Mel 1891 de encycliek
„Rerum Novarum - uitvaardigde, greep hij slechts het akkoord
der verschillende stemmen, die vanuit de Kerk in de laatste
tientallen van jaren over de wanverhoudingen der economische maatschappij waren opgegaan".
8) Weinig kon ik vermoeden, toen ik dit schreef, dat
deze verwachting zoo spoedig zou worden verwezenlijkt 1
Enkele weken na het verschijnen van mijn praeadvies voor
de Katholiek Weterischappelijke Vereeniging verscheen de
Encycliek „Quadragesimo Anno", waarin de katholieken werden opgeroepen „tot den arbeid aan een stelsel, dat de
uitwassen niet alleen, maar ook het wezen van het kapitalisme
aantast en het op realistische wijze afbreekt", zooals ik bet
aan het einde van paragraaf V uitdrukte. Aan „Quadragesimo Anno" wijdde ik in dit artikel een afzonderlijke paragraaf (VIII).
9) Vooral : Eigendomsrecht, in Hoofdstukken uit de Bijzondere Ethiek. Ik behandelde dit onderwerp uitvoerig, in
verband met Beysens' werk, in mijn artikel „De Socialisten
en de Bedrijfsorganisatie", (zie „Medezeggenschap en Bedrijfsorganisatie", biz. 199-203).
10) „Het Bevolkingsvraagstuk economisch beschouwd",
met bijzondere verwijzing naar en aansluiting bij Gustav
Schmoller's standpunt in „Grundriss der Allgemeinen Volkswirtschaftslehre-, waarin ook ik het bevolkingsvraagstuk als
een vraag van aanpassing van de productie (in den ruimsten
zin) heb uiteengezet.
") Naast het reeds gegeven citaat uit „Casti Connubii",
moge nog het volgende de aandacht hebben uit de paragraaf „Staatszorg- : „Immers, wanneer huisgezinnen, voornamelijk de kinderrijke, Been geschikte woningen hebben ;
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als de man Been gelegenheid kan vinden om zich arbeid
en levensonderhoud te verschaffen ; indien de dagelijksche
levensbehoeften niet dan tegen buitensporig hooge prijzen
te koop zijn ; wanneer zelfs de moeder, niet zonder groot
nadeel voor het huishouden, gebukt gaat onder den dwingenden last van door eigen arbeid geld te moeten verdienen
wanneer het haar, bij de gewone of ook zelfs buitengewone
ongemakken van het moederschap, ontbreekt aan behoorlijk
voedsel, geneesmiddelen, de hulp van een bekwaam geneesheer en meer dergelijke zaken : dan ziet toch iedereen in,
hoe moeilijk de huiselijke samenleving en het onderhouden
van Gods geboden wordt voor die echtgenooten ; dan begint hun immers de moed te ontzinken."
Men vergelijke met deze schildering, de zorg in deze
kapitalistische maatschappij voor de groote gezinnen, vooral
met name bij de woningpolitiek 1
12) Men raadplege voor de toepassing van dit staatkundig
beginsel de Inleiding van Sint Thomas' „De regimine principurn", waarin hij uitdrukkelijk de cultureele en welvaartstaak principieel van de „lex" aanduidt en deze duidelijk
definieert.
13) Ik verwijs hier naar mijn bijdrage in het boek „Georganiseerde distributie" : „Publiekrechtelijke organisatie van
het middenstandsbedrijf".
14) „En op haar beurt heeft deze concentratie van macht
en kapitaal weer drie soorten van conflicten doen ontstaan.
Vooreerst gaat de strijd om de economische overheersching ;
ten tweede wordt er hevig gevochten om de heerschappij
in den Staat, om zijn macht en invloed bij den economischen
strijd te kunnen misbruiken. Ten derde is er strijd tusschen
de Staten onderling, Welke hierin bestaat, dat zij al hun
politieke macht en invloed aanwenden, om het economisch
welzijn van hun eigen burgers te bevorderen en van den
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anderen kant probeeren door middel van hun economische
overheersching de politieke geschillen tusschen de naties te
beslissen.
„Waartoe de individualistische geest . . . . ten slotte geleid
heeft .... : De vrije concurrentie heeft zich zelf ten onder
gebracht ; in plaats van den vrijen handel is de economische
oppermacht gekomen, evenzoo is de jacht naar winst vervangen door een ongebreidelde zucht naar overheersching,
in een woord : heel het economische leven is verstard tot
een meedoogenloos wreed en hard systeem - . (Vertaling
J. van Lieshout S. J.)
15) „Immers, evenals zij, die dicht bij elkander wonen, op
ingeving van hun natuur een gemeente gaan vormen, zoo
vormen ook zij, die een zelfde beroep of ambacht uitoefenen — hetzij van economischen of van anderen aard — een
gemeenschap, of een soort lichaam. Dit is zoo vanzelfsprekend, dat velen gewoon zijn te zeggen, dat die gemeenschapslichamen met hun eigen rechten, zoo al niet tot de wezensbestanddeelen, dan toch tot de natuurlijke elementen van
de maatschappij behooren - . (Vertaling f. van Lieshout S. J.).
16) Voldoende is het bier te noemen: „Beginselen der
Economische Bedrijfsorganisatie", N.V. Paul Brand's Liftgeversbedrijf, Hilversum, en „Medezeggenschap en Bedrijfsorganisatie", H. Gianotten, Tilburg.
17) Men raadplege Opstel XXXVII in mijn „Medezeggenschap en Bedrijfsorganisatie" : „Over organisatie en vrije
concurrentie".
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HET KAPITALISME EN WIJ, KATHOLIEKEN

NT

A al hetgeen er in de laatste maanden, de laatste

jaren, molten we wel zeggen, óók van katholieke
zijde, over het kapitalisme is geschreven en gesproken;
vooral ook na de Encycliek „Quadragesimo Anno" die met
zoo groote duidelijkheid en ondubbelzinnigheid dit zelfde
onderwerp heeft behandeld, is het voor mij uitgesloten, dat
ik over die brandende kwestie, brandend den laatsten tijd
althans onder ons, katholieken, jets nieuws zou kunnen zeggen.
1k kan hoogstens probeeren het vraagstuk op een andere
wijze te beschouwen, in een beetje ander Licht te plaatsen
dan veelal gebruikelijk is — zooals een oud voorwerp, dat
ons uit herhaalde beschouwing bekend is, nog wel eens
nieuw aspect kan krijgen, wanneer men het uit een andere
gezichtshoek bekijkt.
Aanleiding tot deze opvatting van mijn onderwerp gaf
me de laatste R. S. D. van de katholieke studenten. Daar
werd gesproken over „Student en Idealisme" en Coen kwam
de gedachte bij mij op : als ik ooit nog eens spreken of
schrijven moet over wat men noemt : „Kapitalisme - , dan
zal ik dat doen in het Licht van idealisme, niet omdat deze
twee begrippen, deze twee zaken iets met elkander te maken
hebben, maar juist omdat ze naar mijne meening zoo lijnrecht tegenover elkander staan. 1k behoef hier niet te gaan
betoogen, dat er een groot en hemelsbreed verschil is tusschen idealisme en utopisme. Die twee zou men haast elkanders
tegenvoeter kunnen noemen, al zijn er altijd menschen die
idealen, Welke hun niet aanstaan, meenen onschadelijk te
kunnen maken, door ze utopieen te noemen.
Maar het wezenlijke van een ideaal is juist, dat het in zich
te verwezenlijken is, en dat men naar de verwezenlijking
ervan malt en behoort te streven. Een utopie is een luchtkasteel, dat alleen in willekeurige verlangens bestaat. ivfaar
de idea of het ideale is, volgens Sint Thomas, de forma
exemplaris, qua res fiunt et cognoscuntur, qua est in mente
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artificis. Zooals een architect, die een huis gaat bouwen,
eerst in zijn gedachte, in zijn voorstelling het beeld heeft
van datgene wat hij op grond van het doel, dat hij verwezenlijken wil, zich voorstelt, zoo is een ideale volkshuishouding er niet eene, welke uit onvervulbare on-reeele en
niet te verwezenlijken wenschen en verlangens in de gedachte
is opgebouwd, maar een ideale volkshuishouding is er een,
zooals ze op grond van haar wezenlijke elementen behoort
te zijn.
En nu zegge men niet, dat we in deze wereld bet volmaakte toch nooit bereiken en dat het dus geen zin heeft,
het ideale uit te dragen, en dat we in tegendeel de menschen er maar ontevreden door maken.
Ten eerste kan dat nooit een reden wezen, om er dan
maar zoo ver beneden te blijven, als op het oogenblik naar
mijn overtuiging het geval is, maar daarenboven geloof ik
voor mij, dat wij, Katholieken, juist daardoor vele menschen
ontevreden hebben gemaakt, omdat we het ideale ik bedoel niet het ideale in de ethische verhoudingen onder
de menschen, maar het ideale in de sociaal-enonomische
inrichting van de volkshuishouding, te weinig hebben uitgedragen.
We hebben, dunkt me, wel een beetje al te eenzijdig
geleefd in de verwachting, dat de menschen, die van onze
moderne volkshuishouding het meest te lijden hebben, dan
reeds berusten zouden en tevreden zouden zijn, wanneer
we bun maar aantoonden, dat bepaalde verhoudingen, bepaalde instellingen en inrichtingen op zich genomen niet
positief onrechtvaardig zijn.
Zooals sommige moralisten zich er al te zeer toe beperken
om te onderzoeken, in hoever en waarom iets geen zonde,
speciaal geen groote zonde is.
Nu is positief onrecht, klaarblijkelijke onrechtvaardigheid,
heel zeker iets, dat den normalen mensch het eerst en het
felst in opstand brengt. Maar we zouden tot onze eigen
schade en schande en, als de zaak groote proporties aan-

52
neemt, tot een ramp van heel de samenleving, ons zelve
hopeloos vergissen, wanneer we meenden genoeg te doen
met alleen de klaarblijkelijke onrechtvaardigheden te bestrijof met alleen te betoogen, dat lets in zich niet onrechtvaardig is.
Want vooreerst, kan lets heel goed in bepaalde, concreet
bestaande verhoudingen niet onrechtvaardig of zelfs positief
gerechtigd zijn, zonder daarom met een meer absolute maatstaf gemeten aan het rechtsgevoel van den mensch te voldoen. Ik dank bier b.v. aan het oorlogsvraagstuk. We zullen
het er wel alien over eens zijn, dat, afgezien 'n oogenblik
van practische overwegingen, een oorlog bij den tegenwoordigen stand der internationale verhoudingen en wereldbeschaving, in theorie Ilan verdedigd worden en als geoorloofd
kan worden beschouwd. Maar dat belet niet dat we het
er eveneens over eens zullen wezen, dat we, ondanks die
theoretische geoorloofciheid, met alle macht hebben te saeyen naar zulke internationale verhoudingen, waarin de oorlog
ophoudt geoorloofd te wezen.
Zoo is het ook op menig terrain van de Volkshuishouding.
We dienen ons er wel van bewust te zijn, dat we met een
betoog over de rechtvaardigheid of onrechtvaardigheid of
in het algemeen over de geoorloofdheid of ongeoorloofdheid van een bepaald verschijnsel er niet of zijn, — maar
dat het veal meer juist de in elken mensch gelegde drang
naar het ideale is, — althans van het streven daarnaar die
de groote, bezielende stuwkracht is, Welke de arbeidersmassa
en de velen, die aan haar zijde staan, heeft saamgedreven.
Het lijkt me niets minder dan dwaasheid en onverstand, om
de moderne arbeidersbeweging, ook die van Communisten
en Socialisten, eenvoudig zonder meer aan onredelijke ontevredenheid en aan een Touter materiaal verlangen naar een
beter belegde boterham toe te schrijven.
Anima naturaliter Christiana, citeeren we zoo dikwijls in
ander verband, maar dat gelds ook bier.
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De ziel des menschen, 66k van den Socialist en den Cornmunist, is van nature Christelijk, en omdat we in onze tegenwoordige volkshuishouding zoo hopeloos weinig van het
Christelijk ideaal verwezenlijkt zien, daarom is de verleiding
zoo groat en zoo algemeen geworden, am te gaan gelooven,
dat alleen op de puinhoopen van de tegenwoordige een
meer aan het ideaal beantwoordende volkshuishouding kan
warden opgetrokken
Wat kan het ons inderdaad, gezien de feitelijke mentaliteit der menschen, baten: de natuurrechtelijkheid en zelfs
de heiligheid van het eigendom te betoogen, wanneer de
overgroote massa den eigendom alleen maar van het hooren
zeggen heeft I
Wat kan het ons baten, andersom, de hoogheid en de .
door God gewildheid van den arbeid te prediken, als twaalf
of nog meer millioen menschen werkloos rondloopen, en
de rest, elk voor zich individueel, elken dag gevaar loopt,
werkloos te warden I
Niemand minder dan Paus Pius XI geeft ons in zijn encycliek Quadragesimo anno hier het voorbeeld. Hij betoogt
uitvoerig het recht van den eigendom, maar hij betoogt tey ens, dat dit eigendom het best wordt beschermd, als er
zooveel mogelijk menschen aan deelachtig zijn. Hij constateert dat het looncontract niet in zich onrechtvaardig is,
maar hij voegt er in een adem aan toe, dat beter overeen komt met den tegenwoordigen toestand der Maatschappij,
het looncon tract te temperen door het Contract van maatschap.
Hij zet uiteen, wat een rechtvaardig loon is, maar heeft
tevoren uitvoerig er op gewezen dat alle klassen van menschen en ieder afzonderlijk naar verhouding van den stijgenden nationalen rijkdom moeten kunnen profiteeren.
Zoo stelt oak de Paus zich er niet mee tevreden: alleen
maar te betoogen wat recht of onrecht is, maar Hij opent
tevens ruim baan voor het streven naar het meer ideale.
Wanneer wij dus niet de dupe willen worden van het
bekende : fiat justitia, pereat mundus, laat de wereld des-
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noods vergaan, als het recht maar zegeviert, dan is het niet
voldoende ons te beperken tot een verdediging van instellingen en verhoudingen, die uit een oogpunt van rechtvaardigheid en van wetenschappelijk inzicht te verdedigen
zijn, wanneer we niet tevens elk oogenblik oprecht bereid
zijn, de bestaande verhoudingen of instellingen te ruilen
voor andere, welke meer het ideaal naderen.
Wanneer we nu zien mar het ideaal eener christelijk-geordende volkshuishouding, dan zal men wel willen toegeven
dat de allereerste en allernoodzakelijkste voorwaarde daartoe is : dat er inderdaad een ordening is.
Elke volkshuishouding, hoe primitief men zich die overigens
denkt, steunt op arbeidsverdeeling (waaronder ik hier óók
versta de kapitaal-verstrekking), en daarom ook op arbeidsordening. Het eerste postuleert noodzakelijk het tweede,
tenzij men zich een volkshuishouding denkt als een sterrenhemel, waar alles mechanisch verlooft. Waar arbeids-verdeeling is van vrije en onder allerlei impulsen handelende
menschen, daar zal ook noodzakelijk, wil althans het doe!
der volkshuishouding gewaarborgd zijn, een arbeids-ordening
moeten wezen. Een volkshuishouding is er ten slotte niet
om zich zelf, maar om aan elk barer leden de gelegenheid
te geven, naar verhouding van zijn aandeel in die yolkshuishouding de grootst mogelijke persoonlijke welvaart te
bereiken. Dit laatste nu is menschelijkerwijze gesproken niet
mogelijk, tenzij de verdeelde en gesplitste arbeid wordt
samengebonden door een ordening, die op het doel der
volkshuishouding gericht is.
We kunnen de noodzakelijkheid van die ordening niet
ter zijde sehuiven met de bekende stelling, dat het sociale
vraagstuk een vraagstuk van moraal is. Heel zeker is het
sociale vraagstuk een vraagstuk van moraal, maar het is
geen vraagstuk van moraal allèen. Ik zeg niet, dat dit onder
ons katholieken zoo zonder meer beweerd wordt, maar men
kan zich toch niet altijd onttrekken aan den indruk, dat
sommigen van meening zijn, dat er van een sociaal probleem
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en dus ook van een hier bedoelde ordening geen sprake
meer zou zijn, als alle menschen maar vol liefde en rechtvaardigheid, kortom als alle menschen maar goede katholieken
waren.
Zelfs al was dat waar, dan zou daarom alleen reeds een
ordening nog niet overbodig zijn, omdat nu eenmaal de
menschen nooit allemaal vol liefde en rechtvaardigheid zullen
zijn. Een kwade vlieg zou dan nog altijd, zooals het spreekwoord zegt, heel de rijstebrij kunnen bederven.
Maar de stelling zelf, die gemakkelijk onze activiteit op
het gebied der volkshuishouding zou kunnen verlammen en
ons alleen aandacht zou kunnen doen schenken aan de
zedelijke verbetering der menschen, is in zich onjuist. Ze
miskent de sociale natuur des menschen.
Met of zonder zondeval blijft de mensch, zoolang hij
mensch is, van nature een sociaal wezen, dat aangewezen
is op gemeenschap. Geen menschheid zonder gemeenschap,
maar ook geen gemeenschap zonder ordening, zooals er ten
slotte geen ordening kan wezen zonder gezag.
Het gaat hier dus niet allereersc en zeker niet uitsluitend
om ethische normen.
1k zal natuurlijk de laatste wezen, om de onmisbaarheid
van ethische normen te ontkennen. Hier geldt heel zeker
het bekende spreekwoord : quid leges sine moribus, maar
op het gebied der volkshuishouding kan men dat spreekwoord ook omkeeren en vragen: wat baten de zeden zonder
ordening ?
Als ik een vergelijking moet zoeken voor een volkshuishouding zonder ordening, dan denk ik aan het verkeer in
onze groote steden zonder verkeersagent. Ook het verkeer
in een groote stad zou op bepaalde tijden en plaatsen zonder
verkeersagent hopeloos in de war loopen en tot allerlei
botsingen aanleiding geven, óók al waren alle voetgangers
en alle fietsers en alle auto-bestuurders dragers van de
hoogst-staande zedelijke normen. Zelfs een stad van heiligen
zou haar agenten niet kunnen missen. Die agenten zouden
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geen proces-verbaal behoeven op te maken, want er zouden
geen overtredingen plaats hebben ; ze zouden geen revolver
of gummi-stok noodig hebben, maar ze zouden toch de
Witte verkeersstok moeten hanteeren om het verkeer zichtbaar te regelen of minstens zou er een algemeene ordening
moeten wezen, waarin de verkeersregelen waren neergelegd.
Ook in het arbeids-verkeer eener volkshuishouding is bet
tegen de natuur des menschen te meenen, dat we het zonder
ordening, zonder leidend gezag kunnen stellen. Wanneer
we dus spreken van een ordening onzer volkshuishouding,
dan moeten we bier niet allereerst denken aan ethische
normen, hoe allernoodzakelijkst die overigens ook zijn ; maar
dan bedoelen we daarmee een ordening, die tot dezelfde
orde behoort als de volkshuishouding zelf, n.l. een sociaaleconomische ordening, die natuurlijk met de hoogere ethische
normen in overeenstemming moet zijn. De middeleeuwen
b.v. in den bloeitijd van hun gildewezen hadden zoo'n
sociaal-economische ordening. Ze hadden hun etische normen
even goed als wij en ze trachtten er naar te leven even
goed of wil men : even slecht als wij, maar daarnaast schiepen
ze in de gilden een doel-bewuste organisatie van hun stedelijke volkshuishouding. Ze mogen er dan meer of minder
volmaakt in geslaagd zijn, maar ze hadden in elk geval de
overtuiging dat een volkshuishouding, zelfs een beperkte
stadshuishouding, zonder doelbewuste ordening niet bestaan
kon en als gevolg van die overtuiging hebben ze getracht
zoo'n ordening tot stand te brengen.
Misschien zal iemand, als hij dit leest, zeggen of denken,
dat hier heelemaal geen onthullingen of openbaringen worden gedaan ; dat dit alles bekend is en eigenlijk van zelf
spreekt. Maar dan vergeet men, dat het in beginsel ontbreken van deze ordening-gedachte juist een der typeerende
kenmerken is onzer moderne volkshuishouding.
We hebben weliswaar organisaties genoeg — wellicht
te veel — maar niemand zal beweren, dat we daarmee onze
volkshuishouding hebben geordend in den hier bedoelden zin.
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Onze moderne volkshuishouding is gegroeid op en uit de
puinhoopen van de Middeleeuwsche ordening, en ze heeft
niet alleen geen nieuwe of andere daarvoor in de plaats gesteld,
maar heeft welbewust elke ordening afgewezen, door als
beginsel het uitleven van alle individueele krachten te stellen.
Men kent de redeneering, die hieraan ten grondslag ligt.
Iedereen streeft er naar om met de geringst mogelijke
inspanning en opoffering het hoogst mogelijke resultaat te
bereiken. Iedereen kent ook zijn eigen belang het best. Laat
dus iedereen vrij, zoo volkomen mogelijk vrij, zijn eigen
belang na te streven en de som van al die individueele
strevingen zal van zelf ook de grootst mogelijke algemeene
welvaart zijn. Aldus was de grondgedachte van de klassieke,
liberale economic en al hebben economische machten, zooals de arbeidersbeweging en vooral de politiek, om het
bekende woord van Mgr. Nolens te herhalen, daar heel
wat aan gevijzeld en besnoeid, den grondslag onzer moderne
volkshuishouding, die als een mechanisme en niet als een
doel geordend organisme werd beschouwd, hebben ze niet
veranderd.
Met groote voldoening mogen we bier constateeren, dat
ook Paus Pius XI in zijn Quadragesimo anno het .herstel
eener sociale ordening als de groote opgave van onzen tijd
beschouwt.
Reeds had Paus Leo XIII in zijn Rerum Novarum geschreven, dat: „door heel de inrichting van wetten en instellingen,.... uit den bouw en de regeling van den Staat, van
zelf de welvaart zoowel van de gemeenschap als van de
individuen opbloeie" — en Paus Pius XI benadrukt dat
door te schrijven: door de kwaal, die wij „individualisme noemden, is het zadver gekomen, dat het eens zoo rijke en
door de verschillende groepeeringen harmonisch ontwikkelde
sociale Leven is ontwricht, ja zoo goed als uitgeroeid en er
bijna alleen nog maar losstaande individuen zijn overgebleyen. „VOOr alles, zegt de Paus een weinig verder, is
het noodig, dat de gerechtigheid tot sociaal-politieke uit-
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werking komt, dat wil zeggen,: eene rechts- en maatschappijordening in het leven roept, Welke op de volkshuishouding
geheel haar stempel drukt".
Dit is dus onze eerste kritiek op onze tegenwoordige,
feitelijk bestaande volkshuishouding : dat ze geen doeffiewuste, organisch uigewerkte ordening beet.
Een tweede, belangrijke vraag, Welker beantwoording, in
het Licht van het ideaal gezien, geheel in het nadeel van
onze tegenwoordige volkshuishouding uitvalt, is deze : hoe
die ordening, materieel genomen, er behoort uit te zien,
En dan denk ik allereerst aan de onderlinge verhouding
van de algemeene factoren, waardoor een volkshuishouding
wordt opgebouwd : aan arbeid en kapitaal; kapitaal hier
natuurlijk genomen als de onpersoonlijke verzamelnaam van
degenen, die het kapitaal bezitten, en arbeid genomen als
de onpersoonlijke verzamelnaam van degenen, die arbeid,
van hoog tot laag, verrichten.
Feitelijk nu, in onze volkshuishouding is — weer in het
algemeen gezien, — de verhouding zoo, dat het kapitaal,
dat wil dus zeggen : de bezitter van het kapitaal alleen
krachtens zijn kapitaal-bezit, overhe6rscht.
Ik sluit me hier volkomen aan bij Pater Pesch die in het
tweede deel van zijn Lehrbuch der National (Ekonomie
schrijft : ,.In het centrum van het individualistisch systeem,
en hier is het misschien niet geheel overbodig op te merken,
dat Pater Pesch hier niet spreekt over een volkshuishouding
ergens op de naam en evenmin over eene, die er misschien
wel eens komen kan, maar over de feitelijk bestaande, tegenwoordige volkshuishouding, te midden waarvan we leven
:
„In het centrum van het individualistisch systeem staat het Kapitaal. Het is noodig, de productiviteit van den arbeid intensief
te doen stijgen door voortgezette arbeidsverdeeling, met gebruik
van altijd nieuwere en betere machines noodig, den arbeid extensief uit te breiden door vermeerdering van het aantal arbeiders.
Van den groei van het kapitaal, respectivelijk van het kapitaalbezit hangt in laatste instantie de grootte van den nationalen rijkdom af. Daarom is dan ook de kapitaalvorming reeds bij Smith
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en meer nog in de school van Ricardo het onmiddellijke doel van
heel het economisch leven. Het wezen van het „kapitalisme" zooals het zich binnen de individualistische volkshuish.: en onder de
schutse van een individualistische eigendomsregeling heeft uitgebouwd, is evenwel allerminst uitgeput met de functie van het
kapitaal in het productie, proces. In het kapitaal steekt economische
macht. Het „kapitalisme - beteekent bezitsmacht, macht over goederen, macht over menschen. Het individualistische kapitaal-systeem
zette de bijna absolute heerschappij van het kapitaal over de menschen in deplaats van de heerschappij der menschen over de
wereld - . En een bladzijde verder zegt Pesch: „ Het kapitalistisch
systeem vermocht de productie in hooge mate te ontwikkelen en
te doen stijgen ; maar het is op den duur niet in staat, om de
voortgebrachte goederen in de geheele gemeenschap zoo te verdeelen, dat de ware, algemeene, stoffelijke welvaart van het heele
yolk er door wordt bereikt. Inderdaad, het kapitalisme heeft
groote din en tot stand gebracht. Zijn historische zending kan
niet bestreden worden. Thans evenwel is het op de hoogte van
zijn historische ontwikkeling gekomen. Het ontnam den mensch
niet slechts zijn waardigheid, maar ook al te dikwijls de prijs van
Zijn inspanning. Het kapitaal-bezit beheerscht de yolkshuishouding, lost de gemeenschap op. De vrije concurrentie
heeft meer en meer tot een egoistische zelf-verrijking gevoerd van
enkelingen ten koste van de welvaart van het yolk. De speculatie
beheerscht de markt en bepaalt de prijsvorming. Geldwinst is
daarbij in overvloedige mate in de plaats getreden van arbeidsinkomen. Ook wie de marxistische formuleering van de waardeen meer waarde-theorie verwerpt, zal toch niet ontkennen, hoe
noodlottig voor het geheel de kapitalistisehe en speculatieve toe_
eigening van meerwaarde is, welke in een enkele verhouding staan
tot de aan degemeenschap bewezen diensten. De individueele
loonarbeider moge in het rechtvaardig loon de waarde van zijn
arbeid ontvangen. Maar heel een yolk kan niet op den duur in
dienst staan van een klein aantal kapitaal-magnaten en speculanten.
Aan het arbeidende yolk de opbrengst (ertrag) van zijn arbeid 1-

En in een noot, onder aan den voet der bladzijde, zegt
dezelfde Pesch
„Het kapitaal, het geldbezit beheerscht (heden nog zoo goed als
volkomen vrij) deproductie .... De hoogst mogelijke rente voor
de bezitters beslist overplaats en soort van den arbeid met alle
gevolgen van dien, over het arbeiden en het hongeren der bezit-
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loozen. Hier verandering te brengen is een moeilijk maar niet onoplosbaar probleem van de wetgeving, meer nog van ordening
en organisatie".

Wanneer deze kijk van Pesch op een der elementen van
onze tegenwoordige volkshuishouding juist is, en ik voor
mij sluit er mij volkomen bij aan, wanneer met andere woorden
de verhouding tusschen kapitaal en arbeid (arbeidbier genomen in den meest uitgebreiden zin van het woord) zoo
is, dat het kapitaal-bezit zoo goed als onbeperkt overheerscht,
dan geloof ik, dat die verhouding gezien in het ideaal eener
geordende volkshuishouding, en als er dan toch van overheersching moet gesproken worden, juist andersom is dan
ze behoort te zijn. Want als men nog gelooft aan een hierarchie der waarden ; als het hoogere niet aan het lagere,
maar omgekeerd het lagere aan het hoogere moet ondergeschikt zijn, dan behoort niet het Touter kapitaal-bezit,
maar integendeel de arbeid in een geordende volkshuish.
te overheerschen en te leiden. Elk kapitaal-goed immers,
hoe vernuftig en ingenieus overigens geconstrueerd, kan
nooit meer dan causa instrumentalis : instrumenteele oorzaak
wezen bij de productie, terwiji de arbeid altijd de causa
principalis blijft. Als men dus een rangorde wil vaststellen,
dan komt niet aan het kapitaal, resp. aan het kapitaal-bezit,
maar aan den arbeid de Eere-plaats en de plaats van leiding toe in onze volkshuish. Niet de arbeid aan het kapitaal, maar omgekeerd : het kapitaal moet den arbeid dienen.
In deze zin begrijp ik bet woord van Sombart, dat de moderne economische mensch op z'n handen loops en op z'n
hoofd balanceert en begrijp ik de vergelijking met het beeld
van Nabuchodonosor, welks voeten van Teem en welks
hoofd van goud was.
Intusschen Beef ik gaarne toe, dat deze kwestie van wie
de leiding heeft in de volkshuishouding, niet van zoo'n
primair belang is als het wellicht oppervlakkig schijnt.
Heel zeker is het waar dat, wie de macht heeft, heel
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gemakkelijk in de verleiding komt om zijn macht te misbruiken, maar dit zelfde gevaar zou natuurlijk even goed
bestaan,. wanneer de verhoudingen waren omgekeerd.
Ideaal zou zeker wezen, dat langs den een of anderen
weg van moderne juridische constructie kapitaal en arbeid
weer zooveel mogelijk in dezelfde handen konden worden
samengebracht, maar overigens en ten slotte zullen we het
er alien wel over eens zijn, dat niet het primaire en belangrijkste is : wie de macht, wie de leiding in handen heeft,
maar , hoe, in diensc van welke doelstelling die macht en die
leiding wordt uitgeoefend.
En hier geloof ik, dat ik me weer beroepen mag op
Paus Pius XL Wel geeselt de Paus onbarmhartig en fel de
economische overheersching van een betrekkelijk klein aantal kapitaal-magnaten en roept Hij den Staat op, aan deze
overheersching paal en perk te stellen, maar waar Hij het
heeft over de noodzakelijke samenwerking tusschen kapitaal
en arbeid eischt Hij slecht dat we „zoowel op het individueel als sociaal karakter van beide het oog zullen gevestigd
houden en dat beider onderlinge verhouding geregeld worde volgens de wetten van de meest strikte ruilrechtvaardigheid en dat ook de Christelijke naastenliefde haar steun
moet verleenen.
Ook voor de Paus is dus blijkbaar het allereerste en
allervoornaamste niet: wie heerscht, maar : hoe er geheerscht
wordt.
Zoo kom ik tot mijn derde en laatste punt van kritiek op
onze tegenwoordige, feitelijk bestaande volkshuishouding, de
kritiek namelijk, die men gewoonlijk samenvat met te zeggen, dat er in onze tegenwoordige volkshuishouding geproduceerd, gearbeid wordt om de winst, maar dat behoort
geproduceerd, gearbeid te worden in dienst van de gemeenschaps-behoefte bevrediging.
De tegenstelling zou er dus eene wezen van doelstelling
en wordt gewoonlijk heel in het kort aldus saamgevat dat men
zegt : winst-economie of behoefte-bevredigings-economie,
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dit wil dus zeggen dat er geproduceerd, gearbeid wordt
met als doelstelling : de winst — of dat er geproduceerd,
gearbeid wordt met als doelstelling : de bevrediging en dekking van redelijke en zedelijke behoeften.
Natuurlijk wordt bier mee bedoeld, de subjectieve doelstelling van de producenten.
De objectieve doelstelling van alle economisch handelen
is altijd: de behoefte-bevrediging en al wordt de bereiking
van dit objectieve Joel in hooge mate beinvloed door de
subjectieve doelstelling, deze laatste blijft toch altijd — of
laten we liever zeggen : juist omdat de bereiking van het
objectieve doel in zoo hooge mate door de subjectieve
doelstelling beinvloed wordt, juist daarom ook blijft die
subjectieve doelstelling het eigenlijke en het wezenlijke, waar
het om gaat.
Nu valt het niet te ontkennen, en het wordt, naar ik meen,
ook door niemand ontkend, dat de subjectieve doelstelling
van de producenten in onze tegenwoordige volkshuishouding
is : ongebreidelde, hoogst-mogelijke winst. De klassieke
economie, die toch altijd nog de grondslag is van onze
volkshuishouding, heeft het aldus gewild. In het individueele,
onbegrensde winst-streven zag men den waarborg en de
onmisbare prikkel, ook voor de algemeene welvaart. Als
iedereen, die zijn eigenbelang immers het beste kent, onbelemmerd wordt vrij gelaten om de hoogst mogelijke winst
na te streven, dan zal daar van zelf, als alien dit doen, de
grootst mogelijke algemeene welvaart uit te voorschijn komen.
Aldus was de Touter mechanische gedachte der klassieke
economie, vooral in haar latere ontwikkeling.
Nu dienen we ten eerste het er over eens te zijn, wat
bier met „winst" bedoeld wordt.
Winst is een ander begrip dan behoefte-bevrediging.
Niemand zal beweren, dat een daglooner, een arbeider, een
ambtenaar, een onderwiizer, een advocaat of een medicus,
ja ook, dat de doorsnee-middenstander of klein-ondernemer,
arbeidt „om de winst". Ze arbeiden inderdaad om in hun
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behoeftel te voorzien en beschouwen hun inkomen als het
waarde-aequivalent van hun arbeid. Wil men dit „winst noemen, dan is daartegen Been bezwaar, maar dan is dat
in een anderen zin dan we hier bedoelen. Van „winst - in
eigenlijken zin spreken we niet bij een daglooner, maar b.v.
bij het kaartspel, bij het dobbelspel, bij de speculatie of bij
den handel. Van „winst" spreken we pas, wanneer meer
wordt terugontvangen, dan men gegeven beeft. Daarom zit er
aan het winst-streven, zooais het tot grondslag is gemaakt
van ons economisch samenleven, naar mijn inzicht, de tendens van een schending vast van het aequivalentie-beginsel,
dat zegt dat er altijd gelijke waarden moeten geruild worden.
a weet wel, dat de waarde van een goed, vooral in onze
tegenwoordige volkshuishouding, aan schommeling onderhevig is, maar profiteeren van een prijs-schommeling. die
geheel rechtvaardig ontstaan is, is heel jets anders dan als
subjectieve doelstelling van het economisch handelen de
winst te stellen in boven aangegeven zin.
Nog een tweede bemerking dient er gemaakt, wanneer
we zeggen, dat er in onze volkshuishouding wordt geproduceerd, gearbeid „om de winst".
a heb reeds doen uitkomen, dat we dat heel zeker, als
regel tenminste, niet beweren kunnen van de groote massa
onzer volkshuishouding. 1k beweer niet, dat die massa, als
ze de kans kreeg, niet even goed van dienzelfden geest bezield zou zijn, — want de avaritia, die door Paulus reeds
genoemd wordt : de radix omnium malorum, ligt diep op
den bodem van ieders hart, — maar de groote massa krijgt
als regel de kans niet om dien hartstocht uit te Leven. Maar
het is dan ook niet de groote massa, — het zijn niet de
daglooners, de loontrekkers, de ambtenaren, niet de vrije
beroepen als zoodanig, die onze volkshuishouding Leiden.
Nog in zijn laatste, eenig opzien-barend artikel liet Mgr.
Kordac, den Amerikaanschen President Lincoln, een keener
van het bankwezen, getuigen :
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dat een kleinegroep geldmannen der Hochfinanz zulk een geldmacht in zich concentreert, dat zij de controle van den heelen
omloop van het geld, het geheele crediet en daardoor het geheele
economische leven der volkeren in hun handen samentrekken en
die volken tot slavendiensten in modernen vorm dwingen".

En Rathenau, eveneens iemand die de moderne industrieele
wereld kende, scree in zijn boek : Von kommenden Dingen, dat :
drie honderd menschen het leven van Europa leiden, drie honderd
menschen, die elkander van nabij kennen en hun opvolgers slechts
uit den kring hunner vrienden kiezen, driehonderd menschen, die
door hun organisatie vaster aan eengesloten zijn dan de Oligarchie
van het oude Venetie.

En een weinig verder in hetzelfde boek getuigt hij :
„Tegenwoordig leven we, economisch beschouwd, in de heele
beschaafde wereld onder de heerschappij eener geweldige Plutocratie, die in sommige staten de volkomen zeggingsmacht over
recht en wetgeving, over oorlog en vrede, bemachtigd heeft, in
andere den onmiddelijken invloed met bestaande machten deelt,
terwijl ze den arbeids-opbouw der landen onbeperkt beheerscht".

En trouwens reeds Paus Leo XIII heeft de moderne yolkshuishouding niet anders gezien, toenHij in zijn encycliek
sprak van : een uiterst klein aantal overmachtige kapitalisten
en van het moderne slavenjuk van de onafzienbare menigte
proletariers. Ook Paus Pius XI ziet het zoo :
„Wat iedereen in onze tijd direct opvalt, zegt Hi' volgens de
vertaling van De Maasbode, is niet alleen de ophooping van kapitaal, maar ook de concentratie van een onbegrensde macht en
despotische economische overheersching in de handen van weinigen, die meestal nog niet eens de eigenaars zijn, maar slechts
de bewaarders en beheerders van aan hen toevertrouwdegoederen,
die zij geheel en al volgens eigen inzicht en oordeel beheeren.
Deze overheersching wordt vooral met brutaal geweld uitgeoefend door hen, die omdat zij het geld onder zich hebben en
beheerschen, ook meester zijn van het Kredietwezen en daarover
absoluut beschikken. Daardoor leveren zij als het ware het bloed,
waarop heel het economisch leven teren moet en hebben zij het
leven zoo in handen dat niemand teen hun wil kan ademen.
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Deze concentratie van macht en kapitaal bij enkelen is het
karakteristieke kenmerk van de hedendaagsche volkshuishouding
en het natuurlijk resultaat van de onbeperkte concurrentievrijheid; daardoor blijven alleen zij gespaard, die het sterkste zijn of,
wat dikwijls op hetzelfde neerkomt, die in den concurrentiestrijd
het meest onbarmhartig te werk gaan en het minst met het geweten
rekening houden".

Naar deze betrekkelijk kleine groep van menschen moeten
we zien, wanneer we den geest willen bepalen, die onze
volkshuishouding beheerscht. De mindere goden moeten dan
noodzakelijk onder het juk door, ze zijn als radertjes in
een groote machine.
Het is dwaasheid, te meenen, dat deze upper ten arbeiden
om in hun behoeften te voorzien of dat ze zich van de
objectieve doelstelling der volkshuishouding jets zouden aantrekken.
Ze arbeiden niet Bens „om de winst" in den zin van rijk
of altijd rijker worden. Dit rijker worden heeft voor hen
alleen administratieve beteekenis als contrOle norm op hun
welslagen.
Ze arbeiden uit eerzucht, uit heerschzucht, uit sportiviteit.
Hun arbeid is doel in zich zelf geworden. Ze zijn de
slaven van hun eigen arbeid.
Ze willen hun kapitaal zien groeien, zooals een wader zijn
voldoening vindt in het grooter worden van zijn kind, en
ze moeten hun kapitaal doen groeien, willen ze niet ten
onder gaan in den concurrentie-strijd.
„Van mijn intrede in de Vennootschap af, zoo sprak de hear
A. F. Philips bij gelegenheid van zijn eere-doctoraat aan de
Handelsh. te Rotterdam, werd het een wedstrijd tusschen de technische en commercieele leiding om elkaar de loef af te steken•
De een trachtte zooveel te fabriceeren dat hij meende dat de
commercieele leiding het niet aan den man kon brengen, terwijl
de ander probeerde zooveel af te zetten, dat de fabriek Been gelijke tred zou kunnen houden met de verkoop. En deze wedstrijd
is altijd door blijven bestaan, dan is de een dan behaalt de
ander de overwinning. Zoowel mijn broer als ik, hebben onze
zaken eigenlijk nooit beschouwd als een taak, maar wel als een
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sport, die wij trachten onzen medewerkers en den jongeren bij
te brengen ...... Beschouwt daarom, zoo eindigde hij zijn speech
tot de studenten van de Handelshoogeschool, beschouwt daarom,
zoodrage in het werkelijke handelsleven treedt, uw werk niet
als een taak, maar als een sport, waarin ge zult moeten
trachten uit te blinken door kennis, overleg, uithoudingsvermogen
en moed".

Toevallig beoefent Philips nu de sport in gloeilampjes,
die heel nuttige dingen zijn, maar als productie en handel
eenmaal als sport wordt gezien en beoefend, dan wordt het
van dat standpunt uit van ondergeschikt belang, wat men
produceert of waarin men handelt. En in elk geval heeft
bij een dergelijke opvatting de gemeenschap niet den minsten waarborg dat het objectieve doel der economie
de behoefte — bevrediging der volksgemeenschap wordt
gediend.
En hier ligt, naar mijn inzicht, het punt waar alles om
draait.
Men heeft dikwijls gezegd, — en heel terecht — dat de
middeleeuwsche mensch, speciaal dan de gilde-mensch, ook
niet primair en subjectief arbeidde om de gemeenschap.
Dat is natuurlijk volkomen juist, maar dat werd dan ook
heelemaal niet van hem gevraagd, en ik wil verder gaan en
toegeven, dat, als hij de kans had, hij heusch wel zou gearbeid hebben „om de winst - in denzelfden zin van het
woord, waarin we het hier besproken hebben.
Maar hier ligt juist het principidele verschil tusschen
onze volkshuish. en de gilde-ordening der middeleeuwen,
dat de gilde-man binnen het raam van het toenmalig bedrijfsleven die kans niet kreeg.
De gilde-ordening der middeleeuwen was er doelbewust
opgericht, om de subjectieve doelstelling der producenten,
Welke deze dan ook moge geweest zijn, te begrenzen en
te beperken door en te binden aan de objectieve doelstelling
van alle economisch handelen : de bevrediging van de redelijke en dus zedelijke behoeften der gemeenschap.
Juist omdat onze volkshuishouding deze begrenzing en be-
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perking, deze binding aan het objectieve doel niet alleen niet
heeft gewild, maar positief het onbegrensde, ongebonden
winststreven heefc gemaakt tot grondslag en zoogenaamd
onmisbaren prikkel van het economisch samenleven, juist
daarom molten we spreken van een „winst-economie - in
den waren zin van het woord en treft haar ten voile de
kritiek die het in beginsel onbegrensde winststreven verdient.
En ook bier weer heb ik tot mijn groore voldoening den
gedachtegang van de encycliek Quadragesimo Anno ontmoet.
Men hoort dikwijIs zeggen, dat „winst-economie - en „behoefte-economie - toch eigenlijk op hetzelfde neerkomt,
omdat er toch immers geen winst te behalen is en dus
uberhaupt niet geproduceerd zal worden als er geen behoefte naar is. Aileen gebrek aan economisch inzicht, zegt
men, kan een dergelijke onderscheiding doen handhaven.
Paus Pius XI antwoordt in zijn encycliek
„Gelijk de eenheid der menschelijke samenleving niet kan steunen op de tegenstelling der „klassen", zoo kan de juiste ordening
van het economisch leven niet aan de vrije concurrentie worden
overgelaten. Uit dit beginsel immers zijn, als uit een troebele bron,
al de dwalingen der „individualistische" maatschappijleer voortgekomen.
Want, door uit het oog te verliezen, of misschien niet te weten,
dat het economisch leven een sociaal en moreel karakter draagt,
heeft deze leer dit sociaal karakter totaal vernietigd. Men meende,
dat de staat aan het economisch 'even volkomen vrijheid en onafhankelijkheid moest toekennen, daar dit in de vrije markt of
vrijen strijd der concurrentie haar eigen leidend beginsel had,
waardoor het veel volmaakter geleid werd dan door welk geschapen verstand ook. Zonder twijfel is de vrije concurrentie te
rechtvaardigen en ook zeker nuttig, zoolang zg binnen zekere

grenzen
dengehou
wordt, maar z# kan in het economisch leven
volstrektgeen leidend beginsel zijn. De ondervinding heeft dit
overvloedig bewezen, sedert de verderfelijke individualistische
theorieen in praktijk zijn gebracht. Het is dus hoogst noodzakelijk,
het economisch leven weer op een juist en krachtig beginsel te
fundeeren. De economische dictatuur, die den laatsten tijd voor
de vrije concurrentie in de plaats is getreden kan die functie nog
veel minder vervullen, omdat deze een blinde tyrannie en geweld-
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dadige macht is, die, om den menschen nuttig te worden, een
krachtige beteugeling en wijze leiding noodig heeft, die zij zich
zelf nietgeven kan. Hoogere en edeler krachten moet men dus
opsporen om daarmee deze macht streng en volkomen te regeeren,
n.l. de sociale rechtvaardigheid en de sociale liefde. Daarom moet
deze rechtvaardigheid de instellingen, ja het geheele sociale leven
der volkeren doordringen, en vizi& alles is noodig, dat zij in daden
tot uiting komt, d.w.z. een sociale en juridische orde tot stand
brengt, die op geheel het economisch leven als het ware haar
stem el drukt".
(Cursiveerimg van min.

Om nu alle misverstand en onnoodige discussie te voorkomen, wil ik zelf hiereven vastleggen, dat de Encycliek Quadragesimo Anno de tegenstelling, winst ecor omie of behoeftenbevredigings-economie nergens, al thans uitdrukkelijk noemt.
De Paus spreekt over de „vrije concurrentie" en van
deze zegt hij, dat ze geen leidend beginsel kan wezen in
het economisch 'even en dat ze door een hoogere norm
moet worden begrensd en beperkt.
Maar zakelijk en feitelijk is „vrije concurrentie" en „onbegrensd winst-streven" een en hetzelfde. Want wat bedoelt
men anders met deze vrije concurrentie dan dat juist dat
individueele winst-streven onbegrensd of vrij zal gelaten
worden T Als Paus Pius XI in zijne encycliek dus de vrije
concurrentie veroordeelt als leidend beginsel in de volkshuishouding, dan heeft hij daarmee tegelijk het onbegrensde
winst-streven als leidend beginsel verworpen.
Ik kom nu tot een conclusie.
Met opzet heb ik vermeden het woord : kapitalisme te
gebruiken. Het lijkt me een totaal onvruchtbare bezigheid,
over het begrip : kapitalisme te discussieeren. Er zijn haast
evenveel dingen, die men kapitalisme noemt, als er menschen zijn, die Jansen heeten.
We hebben er ook weinig aan of we het kapitalisme
goedkeuren, als we onze feitelijke volkshuishouding afkeuren
of omgekeerd. Dit edne is zeker : als ons yolk spreekt van
kapitalisme, dan bedoelt het daarmee niet de economie van
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de Vuurlanders of die der Middeleeuwen en evenmin een
of ander abstract begrip of een of ander economische instelling op zich, maar dan bedoelt iedereen daarmee, ook
ons katholieke yolk, onze tegenwoordige feitelijk en concreet bestaande yolks- of wereld-huishouding.
Het kapitalisme is in de volksmond de volkshuishouding,
te midden waarvan we leven.
We mogen dat betreuren of goedkeuren, we mogen zeggen
dat het een woord is ontleend aan het socialistisch woordenboek, maar het is nu eenmaal niet anders. En om elkaar
niet mis te verstaan, geloof ik dat het goed is, ons aan dat
algemeen gebruik te houden.
Daarom heb ik me er toe bepaald : onze feitelijk bestaande
volkshuishouding in een paar van haar voornaamste karaktertrekken te onderzoeken, en wie me daarbij heeft gevolgd en
vooral, wie het daarin met me eens is, zal begrijpen, welke
houding naar mijne meening door ons Katholieken tegenover het kapitalisme moet worden aangenomen.
Het Christelijk waardeeringsoordeel heeft het recht en
den plicht alles van het standpunt der doelstelling te beoordeelen. Als de mammonnistische geest, zooals hij genoemd
wordt, inderdaad leeft in ons modern kapitalistisch stelsel,
dan is dit stelsel daarmee veroordeeld. Elke daad, elk stelsel,
elke y olks- of wereld-huishouding moet naar haar doelstelling
worden beoordeeld. Ze kan in concreto niet gedeeltelijk
goed en gedeeltelijk slecht zijn. Natuurlijk kunnen er in
zoo'n volkshuishouding in zich indifferente, zelfs bruikbare
en goede instellingen zijn en dat dit in onze moderne
volkshuishouding inderdaad het geval is zal niemand ontkennen. Zoo zegt ook uitdrukkelijk de laatste encycliek des
Pausen van het systeem der economische samenwerking,
hierin bestaande dat de een het kapitaal en de ander den
arbeid verschaft, dat dit systeem op zich zelf niet te veroordeelen is, en te voren bij een bespreking van het rechtvaardig loon merkt de encycliek op, dat het looncontract in
zich niet onrechtvaardig is. Maar het heeft Been zin, het
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kapitalisme, als we daarmee bedoelen onze feitelijk-bestaande
volkshuishouding, cidarom te verdedigen of dadrom niet te
durven veroordeelen, omdat b.v. een markt, een beurs of
een bank; omdat zelfs speculatie, trusts en kartells of welke
andere instellingen dan ook, in zich indifferente dingen of,
economisch gezien, zelfs goede dingen kunnen zijn. Want
een volkshuishouding bestaat niet uit beurzen en banken
en trusts en kartels of uit welke technisch-economische
instellingen dan ook, maar bestaat uit menschen, die met
een bepaalden geest bezield deze instellingen hebben geschapen en vooral uit menschen die tot een bepaald doel
deze dingen gebruiken. Niet naar deze instellingen op zich
zelf of in abstracto genomen, moeten we een volkshuishouding beoordeelen, al kan er aanleiding wezen in een academisch debat deze onderscheiding te maken ; maar naar de
doelsteiling, in welker dienst ze door de menschen gebruikt
worden.
Een breekijzer is op zich zelf een indifferente, of wil men:
een goede zaak, maar het gebruik van een breekijzer worth
slecht in de handen van een dief. Als ik een arme vrouw
een aalmoes geef om haar te verleiden, dan is dat geven
van die aalmoes een slechte daad en kan ik mijn daad niet
verdedigen met te zeggen dat die gift in abstracto, als
technisch-economische handeling, goed of indifferent is.
Aileen reeds op bovengenoemden theoretischen grond meen
ik, dat we het kapitalisme dat wil dus zeggen : onze feitelijkbestaande, tegenwoordige volkshuishouding, waaraan trouwens, zooals ik zeide, iedereen denkt, wanneer we over
kapitalisme praten, moeten veroordeelen. Maar ik meen, dat
we het ook openlijk en onvoorwaardelijk moeten veroordeelen op practische gronden.
„Wat ons, zegt Pesch in zijn Neubau der Gesellschaft, den weg
verspert naar de volksziel, dat is vOcir alles het diepe wantrouwen
der massa tegen de kerk en het christendom. Men ziet in ons
vertegenwoordigers van de kapitalistische belangen, beschermers
van de kapitalistische volkshuishouding. Dit wantrouwen, dat als
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zoodanig ongegrond is, moet zoo ernstig en zoo eerlijk en zoo
krachtig mogelijk bestreden worden. We moeten een klare en
duidelijke houding aannemen tegenover het kapitalisme, óók in
onsprogram. We moeten den over an naar een nieuwe yolkshuishouding niet langs ons heen laten gaan, maar dien bevorderen
cn versnellen ; we moeten ons aan de spits stellen : we moeten
openlijk belijden, dat de huidige opgang van de onderste yolksla en onze oprechte vurige wensch en het begeesterend doel
is
van
onze,en sociale werkzaamheid
; dat we dien opgang met al de kracht die in ons is, willen bevorderen en daadwerkelijk bevorderen willen.
Het kan en ma g ons niet voldoende zijn, onze tegenwoordige
kapitalistische volkshuishouding hier en daar wat op te la en,
aan de arbeidersklasse door beschermende wetten, door sociale
verzekeringen enz. een beetje verlichting te brengen. Al is deze
klein-arbeid ongetwijfeld niet zonder groote verdienste, tegenwoordig gaat het om iets anders en om iets meer ; het gaat om
groot-werk, het gaat om een andere nieuwe volkhuishouding.
Deze volkomen breuk met het kapitalistisch productie-systeem
is een volstrekt noodzakelijke voorwaarde, om het wantrouwen
der socialistische arbeiders te overwinnen, maar ook om de christelijke arbeiders voor een zelfde verlammend wantrouwen te bewaren. Dit moeten we ons yolk heel duidelijk zeggen : dat het
individualistisch kapitalisme in felste tegenstelling staat tot de
christelijke maatschappijleer en de christelijke zedeleer ; dat een
ordening, die de volkshuishouding ontbindt in een optelsom van
los van eikander staande ondernemingen, waarvan elk afzonderlijk
onbelemmerd en mateloos de eigen winst nastreeft ; waar de yolksbehoefte bevrediging niet het doel is, waar de persoonlijkheid
van den arbeider niet voldoende erkend engeeerbiedigd wordt,
zijn plaats in het productie-proces wordt miskend, het loon slechts
als een hinderlijk kosten-element bij de berekening, als een
vermindering van de rentabiliteit gevoeld wordt ; waar de sterke
den zwakkeregewetenloos beconcurreert en met alle middelen
naar den onder an drift • waar een leugenachtige reclame rijkelijk wordt beloond; waar een niet-onbelang:ijk deel van het inkomen roof-inkomen is : waar hommelbijen zonder volkshuishoudwaardevollen arbeid van het zweet des yolks zich vetkundig
mesten en leven, kortom : dat een ordening, waarin de yolkshuishouding geheel en al door het rive geld-belang wordt
beheerscht, waar men onder den sluier van valsche kostenberekening en van met de duistere middelen eener geheimzinnige
diplomatie sluw in een gezette balansen de winst weet te ver-
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bergen •; waar de materialstische, mammonnistische geest hoogtij
vier t: dat een dergelijke kapitalistische volkshuishouding slechts
is kunnen ontstaan en haar schandelijk bestaan tot den dag van
heden slechts heeft kunnen voortzetten, in tegenstelling met de
christelijke zedeleer.
Kapitalisme en Christendom staan tegenover elkaar als vuur en
water! Dat moeten we tegenwoordig zonder ophouden en van
de daken verkondigen, the. hard en zó6 dikwijls dat het onder de
dakpannen van de huurkazernes gehoord wordt en in het bewustzijn van de massa wordt ingehamerd. De wijze, waarop de socialisten hunpropaganda voeren, leert ons den weg, die alleen tot
succes voert' t.
Tot zoover Pesch. En wil men nu ten slotte het samenvattend oordeel van den regeerenden Paus over onze tegenwoordige volkshuishouding ?
„Waartoe, zegt encycliek letterlijk, de individualistische
geest in het economisch leven ten slotte geleid heeft, dat zijn de
dingen, die gijerbiedwaardige
E
Broeders en Dierbare Zonen, met
eigen oogen aanschouwt en betreurt. De vrije concurrentie heeft
zich zelf ten ondergebracht ; in plaats van den vrijen handel is
de economische oppermacht gekomen, evenzoo is de jacht naar
winst vervangen door een ongebreidelde zucht naar overheersching,
in een woord: heel het economisch leven is verstard tot een
meedoogenloos wreed en hard systeemr (Vertaling van De Maasbode en cursiv. van mij).
Dit meedoogenloos wreed en hard systeem beoordeelen
we, wanneer we het kapitalisme beoordeelen.
En als men daarom vraagt, hoe naar mijn overtuiging wij
katholieken tegenover het kapitalisme moeten staan; niet
tegenover het kapitalisme waarvan niemand kan
zeggen wat het is of liever ieder op z'n eigen wijze het
voor jets anders houdt ; niet tegenover het kapitalisme in
abstracto, dat natuurlijk niet bestaat, maar tegenover het
kapitalisme hic et nunc d.i. -onze feitelijke volkshuishouding,
dan antwoord ik : we moeten daartegenover staan, zooals
de oude Cato stond tegenover Carthago. Cato had Rome
lief. Hij zag en erkende natuurlijk de goede dingen, die
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in Carthago waren, maar hij haatte Carthago in zijn geheel,
omdat het Rome bedreigde.
Wij óók hebben Rome lief. En het kapitalisme bedreigt
het Rome, dat we lief hebben en heeft reeds millioenen
zielen van haar vervreemd. De tranen komen me in de
oogen, zegt de Paus, als ik daaraan denk. En daarom, zoowel op de theoretische gronden, die ik ontwikkeld heb, als
op grond van het practische oordeel van Pesch, bevestigd
en versterkt door den Paus, geloof ik, dat we, naast onzen
positieven arbeid, niet anders tot ons yolk moeten gaan
dan herhalend met een kleine variatie het woord van den
ouden Cato : de cetero censeo kapitalismum esse delendum.
Delft.

fr. G. VRIJMOED, O.E.M.
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IN HET 11014 VAN DE LEEUW)
1.

W

IJ zijn rijk in het bezic van Amersfoort, want we
behalen er groove winsten. Winsten aan toenadering en vriendschap, aan gemoedswarmte en
hartevreugde, aan spitse geestigheid met clownesque charades
en aan ronde bonnehommie met gullen lach, aan goudspatten
de vuurvonken en aan zilverspetterende wijwaterdroppels....
en aan lichten nevel, die zoo gaarne den oogspiegel wil beslaan.
Wij hebben alles gewonnen in het moedig pogen om het
„kapitalisme" te bespreken, behalve het juiste antwoord op
de vraag, „wat het kapitalisme is". En Loch is het niet geheel uitgesloten, dat er waren, die juist daartoe naar Amersfoort waren getogen. En zij zijn het, die niet zooveel zijn,
kunnen vorderen in de bereiking van hun Joel, als zij zoo
gaarne hadden gewild.
Veeleischend waren de leergierigen niet. St. Joris kreeg
het recht den draak te verslaan zonder eerst de actie M. O.
Plant- en Dierkunde te torschen, wat ondertusschen niet
moet worden verstaan als eene uitnoodiging om het Darken
nu maar voortaan aan den staart te slachten. Dat geeft
maar nutteloos gekrijsch, stompe messen en beschadigde
hammetjes. En dat wil men vooral niet.
We waren nu zoo gaarne naar huffs gegaan met de zeer
concrete kennis — desnoods koud, kort en zakelijk — van wat
kapitalisme is.
Dat wij onder kapitalisme verstaan onze volkshuishouding
van het oogenblik, zooals die „reilt en zeilt", dat is in confesso.... maar dat lost de vraag niet op.... stelt haar veeleer,
Wat wij zoeken is juist het aanwijzen, het vaststellen, het
omschrijven en benoemen van die factoren onzer volkshuishouding, die haar tot de kapitalistische maken. Van die
factoren dus, die alleen in de kapitalistische volkshuishouding
1) Het opschrift is van de Redactie.
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te onderkennen zijn, die daarin niet accidenteel, maar principieel, niet particulier, maar universeel van aard en wezen
aanwezig zijn, zoo dat hun optreden geheel de volkshuishouding doordringt en karakteriseert, zoodat het optreden
en doordringen van die factoren aan onze volkshuishouding
den bijzonderen naam en het eigen cachet van kapitalistisch geeft, zoo dat het ontbreken van deze factoren in
vroegere volkshuishoudingen ze niet-kapitalistisch maakte
en ook zoo, dat het uitschakelen van deze factoren uit de
volkshuishouding haar in de toekomst het cachet kapitalistisch
weer zal ontnemen.
Zoo gezien brengt de zeer ruime „nadere" omschrijving,
dat kapitalisme is de volkshuishouding, waarin wij leven,
zooals die „relit en zeilt" ons niet nader tot de kennis van
haar wezen, misschien wel tot de schatting harer moreele
waarde. Maar om deze ethische waardeering is het niet begonnen, daarop zitten wij niet te wachten ..... die kan men
sedert jaar en dag op ieder begrafenismaal en op elken
boerenkermis hooren. De draaiorgels janken haar ult.
Op dit standpunt, dat niet meer toelaat, dan ethische
waardeering van het kapitalisme staat het onderzoek naar
zijn wezen stil, wat heelemaal geen wonder, ja zeer behaaglijk
logisch is, want standpunten zijn nu eenmaal uitgevonden
en er op stil te staan.
Gij staanders op dit standpunt „Houw doe". Ik moet U
gaan verlaten. En alien met mij, die gekomen waren om voort
te gaan. Dat hebben we dan ook beproefd en werkelijk we
komen in beweging — al is ze nog een passen op de plaats —
als we zeggen, dat het de kapitalistische geest is, die, met
het stelsel een zijnde als de ziel met het lichaam, het kapitalisme maakt. Als we dan om de enthousiaste redenaars niet in
het ongereede te brengen en de ehrentfeste debaters van
jonge en oude garde te believen maar aannemen, dat de
kapitalistische geest de geest van geldzucht is, worden we
weer wat vrijer in onze bewegingen. Nadat we eerst onze
verstarring hadden verloren, staken we nu het passen op
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de plaats. We veranderen van plaats en trekken in een
Breeden kring henen rand om ons doel : de kennis van wat
kapitalisme is — zonder het te kunnen bereiken, gelijk de
kinderkens van de kindsheid in de heiligen costumes en
met wapperende vaantjes, random den Kruisberg trekken....
zonder hem ooit te bestijgen. Wij kunnen er den hemel
aan verdienen, al zullen wij er zeer beslist de aarde bij verliezen. Want dit is bepaald onbehoorlijk vervelend, dat men
nu eenmaal niet een berg kan bestijgen en te zelfder tijd
platvloersch blijven kan ..... ook al blijft men in beweging.
Maar daar klaag ik niet over. Ik ben al blij, dat deze gedachte ons in beweging zet, want juist dat maakt haar zoo
waardevol, dat ik haar niet gaarne zou willen verliezen. We
moeten ze dus vasthouden en verder uitwerken.
2.
Aangenomen dan, dat die „geldzuchterij" de oorzaak van,
het kapitalisme is, moeten we dus vragen, waarom en waardoor die geldzucht tot Kapitalisme heeft geleid. Hoe en
waardoor we door te zuchten „naar" het geld er toe gekomen zijn te zuchten „ander" het geld. Want dat bedoelt
men met het Kapitalisme, zooals het reilt en zeilt : met
geldoverheersching.
Want zonder meer — al komt het Kapitalisme uit geldzucht voort — spreekt het heelemaal niet van zelf, dat
logisch , en natuurnoodwendig die geldzucht in ons geval
tot Kapitalisme voeren moet. Geldzucht is al oud. St. Paulus
wise er al van mee te praten, en in andere verhoudingen
heeft zij tot heel andere gevolgen dan tot Kapitalisme geleid. Zij heeft de patriarchate huishouding omgevormd tot
de slavernij huishouding, zij heeft er wellicht niet weinig
toe bijgedragen om de vroonhoeve om te vormen tot scadshuishouding, de stadshuishouding tot volkshuishouding en
de volkshuishouding tot wereldhuishouding. Zij heeft het
gildewezen doen ontaarden en de vrije concurrentie geschapen, maar vrije concurrentie is nog tang niet identiek
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met Kapitalisme. Waarom en hoe leidde nu in ons geval
de geldzucht tot Kapitalisme en niet b.v. tot moderne slavernij of tot het moderne gesloten gildewezen. want ook
dat hebben we niet, al krijgen monopolievorming en trustbouw een dictatoriaal karakter. En ook dat, die dictatuur
is geen Kapitalisme, zelfs geen kiem er van. Dat lijkt me
een vraag wier beantwoording recht op het doel afgaat.
Zeker heeft men de geldzucht te hulp geroepen bij het
bouwen van het kapitalisme, maar niet om de geldzucht
zelf — wij moeten eerlijk en onbevangen genoeg zijn om
dat te erkennen — maar om de drijvende kracht, die er in
gelegen is en er van uit gaat. Die geldzucht was zeker de
motorische kracht, maar niet het doel. Men heeft om een
vertrouwd beeld te gebruiken, motoren gebouwd, gedreven
door geldzucht, niet om die geldzucht aan te kweeken, te
versterken of te vergrooten, maar om door middel van dezen
natuurlijken drang — die alleen door de belofte van armoede
wordt onderdrukt en uitgeschakeld — een hooger goed,
de algemeene welvaart, te verkrijgen. Het heeft geen doel
en geen nut de bedoelingen der klassieke economie, — die
zeide, dat het algemeen belang het best werd gediend als
ieder op zijne plaats en op zijne wijze zijn persoonlijk belang diende, verdacht te maken. Het is voldoende vast te
stellen, dat zij niet geslaagd is in de keuze der middelen,
waardoor de een zijn persoonlijk belang zoekende, den
ander niet zou kunnen schaden.
Niet in de motorische kracht ligt de kwaal, maar in de
constructie van den motor. De motor — het middel werkt
verkeerd, die produceert wat men niet gedacht, zeker niet
gezocht of gewild heeft : de uitbuiting. Het is de four van
klassieke economie, dat zij dit niet heeft gezien en in haar
streven om de drijvende kracht der volkshuishouding leveed
te houden, zich veal meer, ja geheel en al heeft geworpen op
de verdediging van het middel, dat zij daartoe had gekozen
en niet op den toets van het resultaat, dat zij door het
middel verkreeg. Men kan haar zelfs verwijten, dat zij het
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middel verdedigende het doel, waartoe het middel moest
dienen heeft veronachtzaamd en van de primaire kracht,
het natuurlijk verlangen naar bezit — het recht op privaat
eigendom — een immoderatus amor habendi heeft gemaakt.
Als dit nu geldzucht is deze immoderatus amor habendi
in Amersfoorc definieert men liever niet) dan heeft men
overschot van gelijk met te zeggen, dat het Kapitalisme zal
zijn verdwenen als men de geldzucht zal hebben uitgeroeid
uit 's menschen hart, liefst met wortel en tak. Inderdaad
Been beter middel tegen kiespijn dan de kop er af. Maar
is dat de bedoeling ? Ik geloof het niet. Althans zeker niet
voor ons land, waar de zuigelingen in de wieg het uitkraaien, dat zij voor privaat eigendom zijn. En dan moge
dit blijde gekraai van het jonge grut met zijn loerende kijkers
eene wijze les zijn voor onze oude kemphanen, die — o
bittere symboliek — hun oogen strak dicht knijpen, als zij
hun mesthoop beklimmen om diens glorie uit te kraaien.
Want wie privaat eigendom wil als liggende in de natuur
des menschen, moet ook het verlangen naar bezit aanvaarden
als liggende in diezelfde natuur. Hij moet den mensch
toestaan te leven naar zijn natuur en juist daarin zijn vervolmaking en zijn geluk te vinden. Daarom kan ik dan ook,
den tol mijner nederige onderdanigheid aan alle rechtmatige
autoriteit ten voile betalende, volstrekt niet inzien, dat de
communistische samenleving het ideaal onder aardsche samenleving zoude zijn.
3.
Als wij dus zeggen, dat we de geldzucht willen uitroeien,
hebben wij nog niets gezegd, voordat we gezegd hebben
wat geldzucht is. Voordien komen wij geen stap nader tot
ons doel — de kennis van wat Kapitalisme is, maar trekken
wij er ijverig marcheerende in een breeden kring omheen.
Wat wij moeten zoeken is de wijze waarop, het middel
waardoor en de methode, waarmee de natuurlijke drang
naar bezit degenereert en ontaardt en als het ware univer-
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reel wordt omgevormd tot een immoderatus amor habendi,
zoo, dat men — ook de goedwillende — deze wijze volgende,
dit middel aanwendende en deze methode toepassende en
men moet dit doen, want het is de algemeen gangbare en
universeele en de eenling kan Been andere maken — altijd
en overal en onvermijdelijk met niet te ontkomen zekerheid,
de gevolgen verkrijgt, die door deze geldzucht worden
voortgebracht en niet die, Welke uit een natuurlijke werking
van den natuurlijken drang naar bezit worden verkregen.
Die wijze van handelen moeten wij ontleden om ze te
kunnen ontwijken als wij ze ontmoeten, dat middel moeten
wij signaleeren om het uit te sluiten, die methode moeten
wij kennen om ze te kunnen afzweren, en wij zullen het
Kapitalisme zijn bestaansgrond hebben ontnomen, want daarin:
in het algemeen en universeel handelen op die bepaalde
wijze, in het aanwenden van dat bepaalde middel en het
blindelings volgen van die bepaalde methode, bestaat het
Kapitalisme.
Het is reeds winst, dat wij deze beweging in een enthousiasten optocht rondom ons doel in Amersfoort hebben
verkregen. Maar wij hebben meer, veel meer gewonnen.
Wij hebben den ring verbroken, en hem omgevormd tot
een spiraal die gestaag omhoog klimt en zich in steeds
nauwer gangen steeds vaster sluit rondom ons doel en per
slot in het hart der questie — de kennis van wat kapitalisme
is — moet belanden.
Wij hebben gezegd kapitalisme is winzucht. Het werkt
voor en door de winst en niet meer voor de behoefte. Dat
stelt een tegenstelling tusschen winststreven en behoeftedekking. Dat perks in. Dat verbreekt den ring en buigt hem
tot spiraal.
Is het waar absoluut en algeheel en onvoorwaardelijk,
universeel, dat er altijd en overal of zelfs maar in den regel
tegenstelling moet zijn tusschen winststreven en behoeftedekking ?
Kan het niet anders?
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Wat is winst ? In Amersfoort definieert men liever niet.
Nu ben ik maar kort, want het juiste inzicht ligt op straat.
Iedereen kan het oprapen.
Daar is winst en winst.
Daar is differentiaal winst. Daar is absolute winst.
Economisch gezien is onze productieve kracht, de bron
(goederen die Been arbeid kosten, vallen buiten de economische beschouwing) waaruit wij onze behoefte dekken.
Heel eenvoudig gezegd en tot haar laatste elementen ontleed is zij onze . arbeidskracht. Differentiaal winst ontstaat
als de een ter dekking van dezelfde behoefte, minder diep
heeft te scheppen in de bron dan de ander, als de een
met minder arbeid eenzelfde resultaat weet te bereiken, als
waarvoor een ander meer van onze productieve kracht moet
verbruiken. Waar alle goederen van dezelfde snort, op dezelfde markt terzelfder tijd maar een prijs doen en de rechtvaardige prijs gelijk is aan de som der productiekosten in het
laatste, het duurst werkende bedrijf, welks product nog
noodig is om de totaal behoefte te dekken, laat deze prijs
een overschot in de handen van hen, die zuiniger zijn geweest. Dat overschot is winst, differentiaal winst. Die moeten
wij behouden tot ondersteuning onzer menschelijke natuur.
De slappe geeft zijn voile kracht voor de voldoening van
zijn nooddruft ; de sterke geeft zijn voile kracht voor het
„meer - . Zij is de belooning voor meer ijver, meer vlijt, meer
kunde. Zij is de pushing power, die de maatschappij omhoog drijft en het perfectibiliteitsbeginsel tot gelding brengt,
want nauwelijks ontstaan, heeft zij de neiging weer te verdwijnen. Zij heeft niets blijvends. Zij is als een schoone
bloem, die pas ontloken, reeds begint te verwelken. Het
beter geoutilleerde, het beter beheerde en beter geleide
bedrijf, korter en beter „de betere werkmethode", breidt
zich uit, het slechtere bedrijf, de achter geraakte werkmethode valt af, omdat zijne medewerking niet meer noodig
is. Het voorlaatste bedrijf worth het grensbedrijf. Zijn lagere
productieprijs wordt nu de rechtvaardige prijs en waar
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gisteren nog differentiaal winst ontstond ten bate van den
eenen individueelen bezitter, den aanwender der betere werkmethode, is zij heden verdwenen en opgelost in het voordeel
van het algemeen, in den vooruitgang van de samenleving.
Zij moet opnieuw en altijd door en telkens weer worden
herwonnen in weer verbeterde productie, in weer volmaakter
werkmethoden, om opnieuw en altijd door en telkens weer
zich op te lossen in het voordeel der massa, den lageren
prijs en in de steeds voortschrijdende vervolmaking der
samenleving, de steeds betere zich tot het technisch hoogst
mogelijke punt opwentelende behoeftedekking van hen die
hun arbeidskracht aan de productie der goederen hebben
bes teed.
Maar wat wij bedoelen met en zien van het kapitalisme
is juist hieraan tegenovergesteld. Dat heeft een geheel andere
tendenz. Zijn productiestelsel trekt zich van de behoeftedekking der producenten niets aan, daarvoor werkt het niet
en het produceert die ook niet automatisch en zoo ze er
al kwam, want zeker zijn wij vooruit gegaan, dan kwam ze
er niet, omdat zij het doel, de inzet van het stelsel was, maar
onbedoeld en ongewild. En wii beschouwen het reeds als
een triomf, als wij kunnen vaststellen, wat niet eens altijd
mogelijk is, dat de vooruitgang van de productie, de verbetering en vervolmaking van het productie-apparaat ten
minste die behoeftedekking der producenten niet heeft geschaad. Maar dit, dat we vooruit zijn gegaan in behoeftedekking, verzoent ons niet met het kapitalistische stelsel.
Integendeel het geeft contouren aan onzen grief, die principieel gezien hierin bestaat, dat we practisch niet zooveel
zijn vooruitgegaan als technisch mogelijk dus rechtens
noodzakelijk was — dat we niet zoo welvarend zijn, niet
zooveel goederen voortbrengen en verbruiken, als wij technisch onder aanwending onzer productieve kracht voortbrengen kunnen en willen. Want dat is van huffs uit ons
natuurlijk recht zooveel goederen te verbruiken als wij voort-

brengen kunnen en willen. En dit is de principieele Pout van
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het stelsel, dat het niet alleen door zijn systeem van verdeeling de goederen onttrekt aan het verbruik van hen, die ze
hebben voortgebracht, maar dat het per slot zelfs onze productieve kracht — de eenige, de natuurlijke, bron onzer
behoeftedekking onbenut laat, terwijl onze behoeften
niet gedekt zijn. Dus niet in de differentiaal winst ligt
den wortel van het kapitalisme.
Integendeel : zij is boven-kapitalistisch in aard en wezen,
in oorzaak en gevolg en zal ook in de niet-kapitalistische
maatschappij de drijvende kracht moeten blijven. En het
communisme, dat er zich op bezint haar te onttrekken aan
het individu, haar te absorbeeren ten bate van de gemeenschap dus haar drijfkracht te vernietigen, vernietigt de vrije
menschenmaatschappij, Cast de natuur des menschen aan.
Zijn oorsprong vindende in reactie's op de fouten eigen
aan en de averechtsche gevolgen verkregen met het kapitalistische productiestelsel gaat het in het bestrijden daarvan
weer zoover, dat het per slot zijn oplossing vinden moet
in zijn tegenstrijdigheid met de menschelijke natuur. Want
de aardsche mensch, de mensch, die zich moet voeden en
kleeden, die zijn kinderen baart als individu en opvoedt in
individueele plichtsbetrachting, de mensch, die persoonlijke
verantwoordelijkheid draagt voor zijn eigen individueele
Leven, is niet communistisch aangelegd. En waar de bron
der natuurlijke, der stoffelijke goederen, waarop de mensch
is aangewezen, niet op dezelfde wijze vloeit als de bron
der bovennatuurlijke goederen, de bron der genaden, moet
men den stoffelijken mensch meten met zijn natuurlijken maat.
De engelen dragen geen colbertje en de heiligen hebben
geen behoefte aan een winterjas, en daarover gaat het in
economicis. Ook al zijn het slechts middelen ondergeschikt
aan een hooger doel, zij moeten er toch zijn en als middelen
doen zij zich zelfstandig Belden en hebben zij, zij het ondergeschikt aan hun hooger doel, hun eigen bestaan, stellen
zij hun eigen eischen en hebben zij hun eigen systeen van
voortbrenging en verbruik, dat een logisch sluitend geheel
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van verstandige menschelijke handelingen moet zijn, aan
den eenen kant begrensd door haar nut, aan den anderen
kant door haar toelaatbaarheid. In het kader van dit logisch
geheel valt de differentiaal-winst. Zij is nuttig en toelaatbaar,
want zij bevordert het algemeen belang en benadeelt niemand.
4.
Dichter naderen wij dus ons doel : de kennis van wat
kapitalisme is —, als wij ons goed bewust zijn, dat niet de
differentiaal-winst ligt in de kapitalistische sfeer, dat wij dus
den privaat eigendom kunnen behouden en toch het kapitalisme kunnen ter zijde stellen — maar, dat wij spreken
van de absolute winst, als wij zeggen, dat het is voor
de winst, dat het kapitalisme werkt.
Wat is dat dan, die absolute winst ? Dat zou veel gemakkelijker worden verstaan, indien de uitdrukking zuiver
ware en niet een contradictio in terminis bevatte. Immers
winnen roept aanstonds de gedachte op aan een wedstrijd.
Het beteekent den voorrang behalen op anderen, beter,
viugger, behendiger zijn. Het doet denken aan een praestatie
niet alleen, maar aan een praestatie, die zeer bepaald boven
de praestatie van andere mededingers uitgaat. De winst is
dat wat men verwerft door een eigen meerpraestatie. Het
is dus jets wat niet zeker is, wat niet altijd en vast aanwezig is, als wij ons goed inspannen — dat is loon — maar
wat pas komt, als wij ons beter inspannen. Het is jets
wisseivalligs. Dezelfde inspanning. die ons vandaag een winst
geeft, kan morgen die winst doen falen, omdat anderen
zich nog beter hebben ingespannen.
Maar daarmee laat zich het begrip „absoluut - niet associeeren, want absoluut beteekent wis en zeker en altijd
aanwezig, dus niet afhankelijk van onze meer praestatie,
zelfs niet van onze praestatie, maar altijd aanwezig, zonder
dat er lets voor gepraesteerd wordt.
Dat is zeer kennelijk een contradictio in terminis, dat de
spraakmakende gemeente in de wetenschap het begrip ab-
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soluut heeft vastgekoppeld aan het begrip winst, want beide
begrippen spreken elkander tegen en sluiten elkander uit.
Het is een schoone naam voor een vies geval, want met
het geval is het zoo gelegen, dat het geeft eene „winst"
aan het kapitaal — daarom heel het kapitalisme — die wis
en zeker is en altijd komt, zonder dat er iets, hoegenaamd
ook, op eenigerlei wijze, voor wordt gepraesteerd.
Daarom moeten wij niet zeggen, dat het kapitalisme werkt
voor het dividend of dat men in het kapitalisme werkt voor
het dividend, want dan drukken wij ons zeer onzuiver uit.
De kapitalist immers kan met zijn kapitaal wel degelijk jets
praesteeren. En hij praesteert ook inderdaad lets, als hij met
zijn kapitaal optreedt als ondernemer, als hij zijn kapitaal
beschikbaar stelt voor het stichten van een bedrijf, als hij
daardoor de toekomstige behoeften schat en de bevredigingsmiddelen er voor beschikbaar brengt. Dat is een economische
praestatie, die haar loon waard is.... als de schatting goed
is geweest — het ondernemersloon. Dit ondernemersloon
vormt een element van den rechtvaardigen prijs. Het wordt
uitbetaald in het dividend. Een duel van het dividend is
ondernemersloon — arbeidsloon — economisch noodzakelijk
en rechtens onaantastbaar. Maar de kapitalist kan nog meer
praesteeren : Hij kan de behoeften beter schatten en de
bevredigingsmiddelen, die zullen worden aangeboden door
het bedrijf, dat hij mede stichten gaat door er zijn kapitaal
in to wagen anders en beter maken en gemakkelijker beschikbaar brengen dan anderen kunnen. En dan zal hij in
den rechtvaardigen prijs, de som der productiekosten, Bier
anderen eene belooning, eene differentiaal winst vinden voor
zijn meer praestatie, voor zijn beter zijn, d.i. de ondernemerswinst. Ook deze zit in het dividend en mag hem niet worden
ontnomen. Hij zal haar behouden, zoolang hij beter is, zoolang hij niet door het afvallen van den slechtere, de maat,
waaraan hij werd gemeten, het praedicaat beter heeft verloren en tot goed is gedaald. Want dan heeft hij zijn ondernemerswinst verloren en alleen zijn ondernemersloon be-
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houden. Worth hij op zijn beurt weer door anderen overvleugeld, dan zal hem ook het praedicaat goed worden
ontnomen, dan zal hij ook zijn ondernemersloon niet megr
vinden in den rechtvaardigen prijs en zal ook zijn bedrijf
door den vooruitgang der maatschappij worden uitgestooten.
Dus niet in het toucheeren van dividend als zoodanig,
niet in het genieten van ondernemersloon of het trekken
van ondernemerswinst — die ook zitten in het dividend —
ligt eenigerlei kenmerkende eigenschap van het kapitalisme.
Men kan werken voor het dividend, zonder te werken
voor het kapitaal, zonder kapitalisme te verkrijgen.
Alle verleden tijden, die hebben geproduceerd voor de
markt en hebben gedeeld door den ruil, hebben ondernemersloon betaald en ondernemerswinst gegeven en alle toekomstige tijden, die voor de markt zullen produceeren en
door den ruil zullen deelen, zullen ondernemersloon blijven
betalen en ondernemerswinst blijven geven*
Het dividend op zich verwerpend, zouden wij het kind
met het badwater wegspoelen.
Maar gelijk de pacht meer bevat dan de grondrente, zoo
be vat ook het dividend meer dan rechtmatig ondernemersloon en eerlijke ondernemerswinst: het bevat ook de absolute winst. Zij is het wezenskenmerk van het kapitalisme.
5.
Die winst, voor het kapitaal, dat meer, dat inkomen, dat
regelmatig, dat wis en zeker, dat absoluut is, dat er komt
zonder eenige tegenpraestatie en Tangs den weg van ruil en
prijsvorming door duizenderlei fijne alles doordringende
wortelhaartjes als van zelf uit het ruilverkeer wordt opgezogen, moet, om het stelsel, dat zij vormt zijn kenmerkende
eigenschap te kunnen geven, primair zijn, zoo dat al het
andere er aan ondergeschikt is, zoo dat zij er komt voor
al het andere, zoo zelfs dat het stelsel niet meer functionneert als zij er niet meer is. Pas dan kan men zeggen, dat
zij de kern van bet stelsel is, het stelsel vormt. En ook dat
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is noodig, want het kapitalisme is een stelsel, een economisch
stelsel met eigen vorm en eigen apparaat en niet alleen
een geestesgesteldheid.
Het nationalisme is zeker een geestesgesteldheid, doch
pas als die geestesgesteldheid voeren kan en voert tot het
bouwen van bijzondere eigen apparaten : invoerrechten en
uitvoerpremien b.v., subsidies aan de eigen industrie en den
eigen landbouw en steun aan eigen kunstenaars en eigen
geleerden, pas dan kan men een volkshuishouding verkrijgen
met eigen kenmerkende eigenschappen en pas dan kan men
van een nationale volkshuishouding spreken. En als een
vreemde overheersching, die bijzondere maatregelen weer
ter zijde stelt, het gebouwde apparaat stil legt, uitvoerrechten en uitvoerpremien opheft en de subsidien afschaft,
zal, ook al blijft de oude geest bestaan, toch de nationale
huishouding niet meer bestaan, zij zal haar kenmerkende
eigenschappen hebben verloren en een aan de andere deelen gelijkvormig deel der wereldverhouding zijn geworden.
Wij zijn er dus nog niet als wij hebben gevonden, dat
het is voor de absolute winst, dat het kapitalisme werkt.
We moeten kennen het bloot stoffelijke apparaat, waarmede
die absolute winst voor het kapitaal wordt verkregen, Wij
moeten weten hoe en waardoor het apparaat zoo werken
kan, dat het alleen werkt voor de absolute winst en zijn
werkzaamheid weigert als het deze niet meer produceert.
Pas dan als wij dat apparaat helder en duidelijk zien werken,
kunnen wij zien wat kapitalisme is.
Maar pas als wij dat gaan onderzoeken moeten wij op
ons tellen passen, want als wij de absolute winst van nabij
bezien, zien wij aanstonds, dat zij niet eenvormig of gelijkvormig is, zoodat ook het apparaat, dat haar voorbrengt
niet gelijkvormig of eenvormig behoeft te zijn.
6.
Het genus absolute winst valt weer uiteen In meerdere
species. Die onderscheiding moeten wij maken en dan zien
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wij de gangen der spiraal, die ons omhoog voert naar ons
doel, weer nauwer worden en komen wij, haar gangen volgende, steeds dichter bij het hart der quaestie.
Vooreerst is daar, voor iedereen duidelijk zichtbaar, de monopolie-winst, de trust- en karteirente. Het lampje van 12 cent
productieprijs (een haarspeld in een fleschke) dat voor f 1.75
wordt verkocht, heeft internationale vermaardheid verkregen.
Al kan nu de accountant op deze winst van f 1.63 heel
wat af dingen, waartoe ik hem voile gelegenheid wil laten,
niet wegredeneeren kan hij het fejt, dat de verkoopprijs
slechcs in onafzienbaar ver verwijderd verband tot den productieprijs staat. En duidelijk is wel, dat zonder verkrachcing
van den zedelijken rechtsgrond der octrooiwet dit resultaat
niet ware te verkrijgen. De drang om de octrooibureaux
maar te sluiten, wordt dan ook steeds levendiger : zij hebben hun doel voorbij geschoten. Maar wij willen geen openstaande deuren rammeien en zullen dus geen woorden verspillen aan de ethische waardeering van het geval.
Nooit vond Sir Deterding, daar waar nog gevoel bestaat
voor zedelijke normen, en inzicht in volkshuishoudkundige
verhoudingen, minder waardeerint, dan toen hij zeide, dat
„de juiste prijs was, de hoogste prijs, dien hij nog maken
kon".
Ethisch beschouwd is dit bedrijf, het maken van den
hoogeren prijs — hooger dan de som der productiekosten,
van den hoogsten prijs, — een misdrijf, economisch beschouwd
is het erger, is het een fout.
Immers uit welke middelen moeten de producenten, die
12 cent en plus wat de accountant hen nog toe kan rekenen,
ontvangen voor de voortbrenging van een product, fl 1.75
daarvoor terug betalen ?
Die middelen ontbreken. Die prijs, als algemeene prijs,
is onbestaanbaar.
De hoogste prijs, de monopolieprijs is dan ook niet de
algemeen gangbare prijs, maar alleen de prijs van een bepaald product. Hij is altijd nog maar een bijzondere prijs,
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niet in het vrije bedrijf, door de werking der maatschappelijke
krachten voortgebracht, maar door zeer bijzondere, duidelijk
na te wijzen invloeden, zeer expresselijk gekweekt.
Hoe afzichtelijk dit misdrijf dan ook zij en hoe wijd verbreid de Pout dan ook moge wezen, toch zal men niet
kunnen zeggen, dat zij het zijn, die aan onze volkshuishouding het typisch aanzien van een kapitalistische volkshuishouding vermogen te geven. Immers deze dingen zijn slechts
accidenteel aanwezig, niet universeel.
Of zij ooit universeel zullen of kunnen worden, kunnen
wij bier gevoeglijk buiten beschouwing laten. Het vraagstuk
is ruim en breed genoeg als wij ons beperken tot het werkelijk bestaande en ons niet verdiepen in hetgeen zou
kunnen bestaan.
7.
Ik voor mij ache de stelling, dat het Kapitalisme niet
ontstaat door monopoliewinst, door trust- en kartelrente,
kortom door dit dictatoriaal geweld voldoende, want afdoende,
bewezen uit het historisch vaststaande felt, dat er eenerzijds
monopoliewinst ward nagestreefd en behaald voor dat er
Kapitalisme was en anderzijds dat het Kapitalisme bestond voor
dat trust of kartell of dictatuur bestonden.
Trouwens deze monopoliewinst, hoe afzichtelijk ook, heeft
niet zoozeer het karakter van universeele winst, dat zij Naar
stempel op ons stelsel drukken kan, zoo dat het vervallen
dezer winst het stelsel vernietigt. Als Philips geen 48, geen
32, geen 21 % meer halen kan, werkt hij even ijverig
door voor 5 of 6 %.
Maar in deze contrijen ligt, in onze bepaalde bestaande
verhoudingen, de grans van zijn werkbevoegdheid, zal ik
het maar noemen, van productieoorlof en uicbreidingsmogelijkheid van het bedrijf. Buiten die contrijen ligt het
brakke land der werkloosheid. Als die er niet meer zijn,
die 5 of 6 %, dan staat de zaak stop, weigert het stelsel
te functionneeren, ligt de productie stil en faalt de behoefte-
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bevrediging. Even kan ze nog worden voortgezet in de hoop,
dat die 5 of 6 % er er in de naaste toekomst toch nog
wel komen zullen, of omdat het momenteel onmogelik is
het vastgelegde geld los te maken, maar komen ze niet, dan
is het gedaan binnen korter of langer tijd.
Het geld trekt zich uit de zaak terug, het werkc aan de
zaak niet meer mee, want elders zijn die 5 of 6 % wel te
halen. Zij zijn immers de algemeen gangbare, de universeele
geldrente.
Ziedaar het lachwekkende woord, de aanfluiting voor al
wat ernstig wetenschappelijk denkt of evangelische
eigengeverfde zorg draagt voor zijn goeden naam. Zoolang
mogelijk heb ik het U bespaard en nog zou ik het niet
hebben neergeschreven, ware het niet dat logica en waarheid het geboden. Och ik bid U, vergeet een oogenblik
uwe qualiteiten en daal even neder van de hoogte, waarop
uw voortreffelijkheden U dagelijks doen verkeeren en bewoon met mij den naakten grond der nuchtere feitelijkheden.
De geldbezitter ondervindt dat zijn geld rente geeft, gelijk
de kachel warmte. En hij bekommert zich niet om brandstof
of ventilatie, om roet of schoorsteen : hij warmt zich. En
onze wijdblikkende philosophen, onze nooit verstrikte theologen, geven hem zoowat gelijk of laten hem in zijn waan,
want ze zijn niet bereid hun reputatie — en dat is me wat 1
te offeren aan het berijden van stokpaardjes. Liever
tuigen zij iederen morgen hun hobbelros op, in zwart of
rood, fier hijschen zij zich in het doorgezeten zadel en leggen
hun armen hobbelscharminkei de zweep over de lendenen,
zoodat hij hen geheel den dag schommelen doet. Maar aan
den avond van den zooveelsten schommeldag komt zoo bier
en daar de pienterste van deze schommelridders heel vaag
tot het vermoeden, dat hij zich altijd nog wel eens in dezelfde kinderkamer zou kunnen bevinden en komt hem de
vraag op de lippen of hij met al die behaaglijke hobbelpartijtjes nu wel zooveel verder komt als klamme zweetgezichten, pijnlijke lendenen en stijve knieen wel zouden
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doen vermoeden. En bier en daar begint men weer voor
af te denken. Zelfs zal men zich in Amersfoort in het najaar,
als toch de bladeren van de boomen vallen, op de rentevraau
bezinnen. Dat is de moeite waard, want de kern van de
absolute winst is de geldwinst, de intrest.
Laten we daar nu eens even over praten, nuchter en
zakelijk en zonder eenige opwinding, en zoo mogelijk zonder
al te veel vooroordeel, ten minste zoo, dat we ons een
oogenblik kunnen losmaken van de lijnen, die we de laatste
25 jaar hebben uitgestippeld om onbevangen en met open
oog de feiten van den dag te bezien, want zoo voldaan
zijn we toch niet.
Het feit van den dag, het groote universeele felt — is
de geldrente.
Als wij nu willen bewijzen, dat het Kapitalisme bestaat
in het werkelijk bestaande feit, dat leder, die geld bezit,
wat en hoe dan ook, uit dat bezit zelf een „recht" op winst
verkrijgt, dat „alle geld rente doet", dan moeten wij goed
weten wat aard en karakter van deze geldwinst, van deze
rente, van den intrest zijn. En daarmede komen wij aan den
laatsten gang van de spiraal, die naar het doel de kennis
van het Kapitalisme voert.
Op de eerste plaats dan is deze geldwinst het zuivere,
het volmaakte type van de absolute winst. Dit immers is
het typische van de absolute winst, dat zij er is zonder
eenige tegenpraestatie, dat zij in casu zoo zeker aan het
geld vast zit, dat men haar op de eene plaats niet krijgende
zijn geld maar heeft terug te nemen om ze elders wet te
vinden. En dit is het waarde, het karakter bepalende element
voor onze volkshuishouding, dat deze winst primair is, d.w.z.
dat het eerste wat onze volkshuishoudkundige organisatie
heeft te doen dit is : te zorgen. dat deze winst, die 5 of 6 %,
die algemeen gangbare, die universeele geldrente er steeds
komt.
En deze zorg voor „die - rente neemt onze volkshuishouding op zich. Hoe en waarom, vrij of gedwongen, is een
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quaestie van latere zorg, nu hebben wij alleen het felt vast
te houden. Dat is het typeerende, het karakterbepalende
element van geheel onze volkshuishouding, dat zij zich niet
meer op de eerste plaats richt op de goederenvoortbrenging,
op de behoeftedekking, maar dat zij eerst dan goederen wil
en kan voortbrengen als zij eerst de geldrente heeft voortgebracht, en dat zij de goederenvoortbrenging staakt en
staken moet, als zij geen geldrente meer geeft.
8.
Deze volkshuishouding noemen wij de kapitalistische.
Waarom ? Hoe kan dat ? En waarom kan het niet anders ?
Geldrente is er toch altijd geweest. De geschiedenis spreekt
van een rentevoet van 50 van 70 en meer procenten. Zeer
juist. Hoe kan dat dan, dat er toen geen kapitalisme was
en dat er nu bij een rentevoet van 5 van 4 van 3 %, dat
kapitalisme wel is ? En dat het nu van die 5, die 4, die 3
komt, terwiji het vroeger niet kwam van die 50 of 70 en
meer procenten ?
Dat moeten wij naspeuren om lets van het kapitalisme
te kunnen begrijpen.
Maar dan moet ik eerst weer zoo'n vervelende schoolmeesterachtige uitweiding geven om te kunnen verklaren
hoe men aan den naam kapitalisme komt, want het eerst
noodige is, dat wij het woord verstaan.
Philosophen en moralisten en de zich uit hen afzonderende
economisten hebben — en dit strekt hun tot eer — eigenlijk
nooit goed met hun geldrente voor den dag durven komen.
Van ouds drukte daarop het stigma van den woeker. Om
dat af te wasschen, om het vernietigend vonnis van den
moralist te ontgaan, hem voor hunne zaak te winnen of hem
een rad voor de oogen te draaien, hebben de economisten
getracht te verklaren, dat niet de geldrente primair is, maar
de kapitaalrente, dat n.l. alle kapitaal, in de productie aangewend, rente doet, een meer geeft. Dat dit pogen mislukt
is en er geen houdbare kapitaalrentetheorie is opgesteld
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kunnen worden, heeft niet kunnen verhinderen, dat men toch
gedaan heeft alsof, dat men toch geldrente heeft gefokt.
En waar men om haar te rehabiliteeren deze geldrente zoo
gaarne als de uiterlijke verschijning, als de materieele vorm
van de abstracte kapitaalrente als een factor van het economisch Leven bestaansrecht had gegeven, noemde men het
stelsel, waarin deze geldrente werd gekweekt, alsof men
daarmee het bestaan van kapitaalrente had aangetoond
„het kapitalisme".
Inderdaad is dan ook het kweeken eener in zekeren zin
universeele geldrente het wezenskenmerk van onze volkshuishouding. En als vroegere volkshuishoudingen, die inderdaad wel degelijk de rente hebben gekend (tot 50, tot 70
en meer procenten toe) desniettemin Been kapitalisme hebben gekend, dan was dat, omdat die rente daar niet principieel, maar slechts accidenteel aanwezig was, omdat zij niet
absoluut was, niet primair, maar secundair, omdat zij kort
gezegd niet was van universeelen, maar van particulieren
aard.
Zoolang de rente alleen ontsproot uit eene betrekking
tusschen leengever en leennemer, was zij klaarblijkelijk van
particulieren aard, van secundairen aard en viel het gemakkelijk het woekerachtige van haar wezen vast te stellen.
Maar zoolang zij van particulieren aard was, dus afhing van
een toevallige omstandigheid — van den nood of van de
winzucht of van de becaalkracht van den leennemer — en
dus alleen maar accidenteel aanwezig was, kon zij nooit
haar cachet op de volkshuishouding drukken. En zij kon
dat niet, omdat de Teener eerst uit de winst of het inkomen
dat hij uit hoofde zijner particuliere werkzaamheid rechtmatig uit de volkshuishouding trok, dus uit zijn particulier
bezit, de rente aan den uitleener betaalde. De volkshuishouding als zoodanig staat buiten deze particuliere transactie. Het laat haar onverschillig of de rechtmatige particuliere bezitter zijn rechtmatig particulier inkomen, met een
ander, met den leengever deelt. Deze particuliere transactie
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die niet het karakter der volkshuishouding bepaalde of bepalen kon, was het, die door alle eeuwen heen door het
renteverbod der kerk werd getroffen.
Maar in onze dagen heeft de rente haar particulier karakter verloren. En dat hebben onze theologen niet gezien,
en de economisten hebben er hun niet opmerkzaam op
gemaakt. En dat heeft hun inzicht vertroebeld. De rente is
universeel geworden of liever gezegd men heeft haar universeel gemaakt.
Met het opkomen van dit streven — Henri See demonstreert het ad oculos in zijn Origines du Capitalisme
treden wij in het tijdperk van het kapitalisme en het kapitalisme breidt zich uit riaarmate meerdere volkshuishoudingen
zich in dit pogen begeven en het perfectionneert zich naarmate dit pogen beter slaagt,
Het renteverbod der Kerk, dat een particuliere daad
brandmerkte, heeft niets gemeen met en staat in geenerlei
betrekking tot de universeele daad van den rentekweek der
20ste eeuw, omdat de geld „leen- rente van de Middeleeuwen wat haar karakter betreft niets gemeen heeft
met en in geenerlei betrekking staat tot de geld „maak rente van den modernen tijd.
maar alle vergelijking is hopeloos
Zij staan tot elkaar
mank als moord tot oorlog. Wie dat nog niet heeft
verstaan, heeft van het wezen onzer moderne volkshuishouding en van de problemen, die zij stele — even weinig
verstaan, als de mol, die pieren jaag t, van het steigeren des
leeuweriks.
Wie niet genoeg economischen knobbel bezit om deze
dingen bij het eerste aanraken te doorvoelen hij kan
even goed en even braaf en even welgevallig zijn in Gods
oog
maar hij moet zich, alle boekenwijsheid ten spijt,
niet in de beschouwing van economische problemen begeven.
9.
Wat bedoelt men nu te zeggen als men zegt, dat de
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rente een universeel karakter heeft gekregen ? dat zij eene
geld „maak"rente is geworden. Waaraan kan men dit leeren
kennen ?
Men bedoelt dan te zeggen, dat de leentransactie en de
daaruit volgende rentebetaling niet meer beperkt zijn tot
een betrekking tusschen leengever en leennemer, dat zij
niet meer zijn de twee elkander tegenstrevende partijen,
maar dat zij zijn saamgesmeed tot eerie partij, dat zij te
samen hun winst halen van een derde, van den verbruiker,
dat de leengever niet meer zijn rente trekt uit het particuliere bezit of het inkomen van den leennemer, maar via
hem uit het algemeen, dat de leennemer een werktuig is
geworden in de hand van den leengever.
Men kan het hieraan zien, dat de leengever „geldschieter"
is geworden d.i. dat hij niet meer zit te wachten met zijn
eigen rechtmatig verkregen goudstukken in de kast, tot de
berooide edelman, die in speelschulden is geraakt, de reiziger,
die door roovers is uitgeschud, of de ondernemer, die
door natuurramp of misoogst is getroffen, in nood gekomen, het hem komt afleenen, maar dat hij altijd bereid
is „geld te waken" (Enschede in Haarlem doet 't ten
onzent) voor den man, die het gebruiken kan, en in zoodanige hoeveelheid als bruikbaar is.
Maar was is nu voor dezen geldschieter het criterium voor
de bruikbaarheid of voor de gebruiksmogelijkheid van het
geld ? Wanneer maakt deze geldschieter geld ? Aileen als
hij er rente voor krij gt.
Dit is zijn criterium, dat er rente voor zijn geld kan worden
betaald, d.i. dat men met behulp van het geleende geld
producten weet voort te brengen, waarvoor in het ruilverkeer een prijs kan worden afgedwongen, die hooger is dan
de som der productiekosten, een prijs, die bestaat uit de
som der productiekosten plus de geldrente. Producten,
die dezen prijs niet op kunnen brengen kunnen niet worden
voortgebracht, omdat ze niet meer kunnen worden geruild
en ze kunnen niet worden geruild omdat ons ruilmiddel
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daar niet geschikt voor is, ja, omdat er geen ruilmiddelen
voor in het verkeer worden gebracht, omdat er geen geld
voor wordt geschoten.
Het ruilmiddel is het meest universeele ding, dat men
zich denken kan. Het heeft niets particuliers, want niemand
begeert het om zich zelf, maar ieder op zich begeert het
omdat leder ander het begeert — steeds was the most
exchangeable commodity het ruilmiddel, het geld. Daarom
is de rente — de geldrente, de intrest, die wordt geheven
als criterium bij de geldverschaffing, als conditio sine qua
non, waarop het ruilmiddel in het verkeer wordt gezet, ook
universeel.
En deze universeele rente is het, die het karakter onzer
volkshuishouding bepaalt. Immers als wij alleen geld verschaffen, dat rentedragend is, als wij alleen zooveel ruilmiddelen in het verkeer zetten als rente kunnen doen,
moeten alle goederen, die met dit geld, onzen waardemeter
worden gemeten en met deze ruilmiddelen worden geruild,
renteprijzen of intrestprijzen doen.
Dat is nieuw, dat heeft geen enkele volkshuishouding
in het verleden gekend. En zij heeft het niet gekend, omdat
zij het niet gekund heeft. En zij heeft het niet gekund
omdat geen enkele volkshuishouding een wijze van geldverschaffing heeft kunnen toepassen, waardoor zij haar ruilmiddelenfonds — los van haar productieve kracht willekeurig heeft kunnen vergrooten. De oude volkshuishoudingen
hebben hun ruilmiddel nooit ad libitum kunnen vermeerderen,
omdat zij een ruilmiddel hadden, dat „intrinsieke - waarde
had. Het onze heeft alleen fiduciare waarde en is zoover
vermeerderbaar als het vertrouwen rijkt. En met dit vertrouwen achtten wij identiek het vermogen om rente te doen.
Dat is onjuist.
Niet de rente is de basis van het vertrouwen in het ruilmiddel, maar de koopkracht van het ruilmiddel. En koopkracht
is niet identiek met rentegevende kracht. Zij draagt veel wijder. Zij is identiek met productieve kracht. Zoolang en zoover
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onze productieve kracht niet alleen potentieel, maar actief
toereikend is om goederen voort to brengen, en dat is zij,
zoolang het genot van het verbruik het offer van de productie overtreft, moet ons systeem van geldverschaffing, van
ruilmiddelen-voorziening toereikend zijn om zooveel en zoodanige ruilmiddelen in het verkeer to zetten als noodig zijn
om de voortgebrachte goederen to ruilen. Ons systeem van
ruilmiddelen-voorziening moet zonder tusschenphasen rechtstreeks en automatisch aansluiten aan ons productie-systeem.
Thans doet het dit niet meer. De rente zit er tusschen. Zij
scheidt voortbrenging en verbruik. In waarheid staat de
Nederlandsche Bank tusschen den arbeid en welvaart en
scheidt hen van elkander.
Want van tween een: Wij moeten hebben een ruilmiddel.
dat intrenskie waarde heeft, dat niet willekeurig vermeerderbaar is, maar dat, als alle andere goederen van waarde moet
worden voortgebracht door opoffering van een deel van
productieve kracht. Dan is bet ruilmiddel zelf de constante
factor in de vergelijking, die de prijszetting tot uitkomst
heeft en zal als door uitbreiding der productie de hoeveelheid goederen toeneemt, de prijs der goederen in vergelijking
met het ruilmiddel dalen. En alle goederen zullen met de
aanwezige hoeveelheid ruilmiddelen steeds ruilbaar zijn, Zij
zullen tot verbruik kunnen komen en de productie zal onderbroken in haar eigen autonoom tempo kunnen voortgaan.
Ofwel we moeten een ruilmiddel hebben, dat alleen fiduciaire waarde heeft en dat wij dus technisch willekeurig
zonder opoffering onzer productive kracht kunnen vermeerderen en dan is de hoeveelheid goederen de constante
factor in de vergelijking en moet bij gelijkblijvende prijzen
de hoeveelheid ruilmiddelen zich zonder haken en oogen
automatisch vermeerderen, als de productie overvloediger
resultaat geeft en dus meer goederen to ruilen aanbiedt.
Maar wij volgen Been van beide regelen.
Ons systeem van geldverschaffing van ruilmiddelenvoorziening is halfslachtig.
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Ons ruilmiddel is fiduciair volslagen. Gouddekking is maar
fiche,..... maar wij behandelen het als ware het een ruilmiddel met intrinsieke waarde.
Wij nemen her air aan alsof het drukken van een bankbiljet van 1000 gulden precies hetzelfde offer aan productiemoeite, kost en precies dezelfde gevolgen heeft als het
delven van 600 gram zuiver goud.
Dat is onze fout. Wij brengen niet zooveel en vooral
niet zoodanige ruilmiddelen in het verkeer, als we kunnen
en als we noodig hebben.
Wij — de circulatiebank, verschaft niet zooveel en niet
zoodanig geld als noodig is om de hoeveelheid goederen,
die wij voortbrengen ook, to ruilen, maar enkel en alleen
zooveel als rente kan doen.
Ons geld is ziek, als ruilmiddel is het een bastaard. Als
waardemeter heeft het zijn ijk verloren.
Noch eenerzijds, de hoeveelheid arbeid, die wij kunnen
besteden aan de voortbrenging van het gouden ruilmiddel,
noch anderzijds de hoeveelheid goederen, die wij voortbrengen kunnen, dus niet meer de behoeftedekking, niet
meer de automatisch voortwentelende gang van het productieapparaat is het criterium voor het ontstaan van het geld
maar de rente. Dat criterium is valsch.
Daarom is de prijs der goederen niet meer de zuivere
uitdrukking hunner waarde.
De waardemeter zelf voegt jets toe aan de waarde der
goederen, die hij moet vaststellen, het ruilmiddel zelf verhoogt de ruilwaarde van de goederen. De rente van het geld
verhoogt den geldprijs van alle goederen. De prijs der goederen bestaat niet meer uit dezelfde factoren, waaruit de
goederen zelf bestaan n.l. uit het productieoffer, maar de
prijs der goederen bestaat nit de som der productiekosten
plus de rente, van het geld.
Dat is nieuw. Dat is kenmerkend voor onze volkshuishouding, dat de prijs der goederen bestaat uit andere factoren, dan die, waaruit de goederen zelf bestaan.
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Dat is kapitalisme, dat alle goederenprijzen intrestprijzen
zijn geworden.
Dat de ruil der goederen plaats heeft, niet meer op basis
der productieprijzen, maar op basis der intrestprijzen.
Dat de rente universeel is. Dat alle geld rente doet.
Maar nu is het genoeg.
1k hoop deze dingen die Kier slechts terloops en als voorstudie worden behandeld met nog vele andere, meer gedetailleerd en als het mij lukken wil, meer systematisch
uiteen to zetten in mijn groeiend boek : „Katholiek of Bolsjewiek ? - want een derde lijkt mij, als ik de slavernij mag
uitzonderen, niet gegeven.
1k geloof, dat het noodig is, want we zijn er nog niet
aan toe het vraagstuk van het kapitalisme op zijn kern to
behandelen.
Zijn we niet veeleer aldoor bezig, met man en macht,
het vraagstuk to behandelen gelijk de Amerikaan zijn kauwgummie : er op kauwen geheel den dag, een lekker frisch
smaakje — van den eigenwaan ? — in den mond krijgen en
speeksel, veel speeksel produceeren, om het ander applaus
der massy naar het kapitalisme heen to sprietsen. Deze
volksvermakelijkheid kan ons even weinig baten, als zij het
kapitalisme deren kan.
Overal waar met waaier of ventilator de „kapitalistische
geest" wordt uitgedreven, waar geld- en winstzucht worden
afgezworen, waar de winsteconomie alleen maar wordt veroordeeld en geldoverheersching en uitbuiting worden vervloekt, kan men zonder gevaar voor verlies de ooren sluiten en het gelaat afwenden, want dear staat men nog voor
den drempel van het probleem en men zal hem zoodoende
niet overschrijden, want de vraag van het kapitalisme is
geen ethische, geen theologische, maar een bloot economische vraag.
Al die vervloekingen zijn weinig enders, den de bittere
verwijten, die het hart doet aan het hoofd, die het gevoel
richt tegen het verstand.
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Daar heeft men in Amersfoort toch wel jets van begrepen
en het koene besluit genomen, dan toch maar de rente te
bespreken.
Dat stelt andere vragen — kernvragen — aan de orde.
Wat is rente ? Bestaat er kapitaalrente of alleen maar geldrente ?
Wat is geldrente ? Wat is dan gold? Metaalgeld, teekenmunt, Papieren geld ? Hoe komt de geldrente in de wereld ?
Hoe komt het geld zelf in de wereld ? Door ruil of koop of
door crediet verleening.
Naar welk criterium.
Wat is de basis van het crediet ? Het vertrouwen ? Heeft
het vertrouwen een prijs ?
Wat is vertrouwen ? Geloof en hoop ? Hebben die een prijs?
Kan het crediet dan een prijs doen ? Kan de rente dan
de prijs zijn van het crediet?
Wie „levert - het crediet en wie „koopt- het ?
En wie betaalt dan dien pretensen prijs, de kooper of de
verkooper ?
Is de rente niet een cijns, die op de volkshuishouding
drukt? Is hij nuttig ?
Hoe zwaar drukt die last ? Is hij te dragen ? Is hij of te
wentelen ?
Kunnen wij technisch financieel en moeten wij rechtens
crediet verleenen d.i. ruilmiddelen scheppen d.i. geld verschaffen zonder rente ?
Op Welke wijze ?
Ziedaar de vragen, die in Amersfoort op het aambeeld
moeten worden gelegd om ze uit te hameren.
En dat kan men alleen, als men de economische feitelijkheden, de harde werkelijkheden tot ondergrond neemt en
zich niet vergenoegt met ethische bespiegelingen, een aambeeld van klei, waarin bij den eersten slag het werkstuk
zelf verzinkt.
Amersfoort . . . . hameroord.
Succes met het werk.
Helmond, Pinksteren 1931.
JOS. v. WEL.
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KAPITALISME EN POLITIEK
In de eerste helft van deze studie werd aangegeven,
welke geheel verkeerde invloed de nieuwe wetenschap der
staathuishoudkunde heeft geoefend op de wetenschap der
staatkunde door deze staatkunde een nieuwe, niet op de
weer volledige ontplooiing der zedelijke persoonlijkheid gerichte doelstelling te geven. Daarop wordt de vraag gesteld:

in welke vormen de feitelijke kapitalistische volkshuishouding
onzer dagen, zooals zij is gegroeid uit de grondbeginselen,
waarvan de staathuishoudkunde uitging en die de moderne
staatkunde beslissend hebben beinvloed, op hare beurt de
practische politiek onzer dagen beinvloedt.
Laten we ons eersc voor oogen stellen, hoe die feitelijke
volkshuishouding onzer dagen er uit ziet. Men herleze dan
de natuurgetrouwe teekening in de Encycliek Quadragesimo
Anno, die overigens geheel overeenkomt met het beeld, dat
ik in 1924 en vroeger zelf er van heb geschetst.
Kort samengevat komt deze uiteenzetting van den feitelijken toestand hierop neer, dat onze volkshuishoudingen
en zelfs het wereldhuishouden onder de oppermachtige overheersching staan van een betrekkelijk klein aantal geldmagnaten, die, bij het aanwenden van dat geld, zich ten slotte
later leiden door de vraag: hoe kan dat geld in onze handen
zoo snel mogelijk worden vermeerderd en die o.a. ter wille
daarvan ook trachten de staatsmacht in dienst te stellen van
dat doel.
Op dit laatste komt het aan bij de behandeling der vraag,
welken invloed onze feitelijke huidige kapitalistische volkshuishouding op de practische politiek uitoefent.
De meeste stater, en vooral die Staten, Wier huishoudingen het sterkst in kapitalistischen zin zijn ontwikkeld, worden parlementair geregeerd. In die Staten zijn de dragers
der staatsmacht op de eerste plaats de hoogste gezagsdrager
en zijne onmiddellijke raadgevers, de ministers. Op de tweede
plaats de leden der volksvertegenwoordiging, die doorgaans
door het geheele yolk worden gekozen, Welk yolk op zijne
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beurt beslissend wordt beinvloed door de pers en hen die
in de pers schrijven.
Om in zulke Staten de staatsmacht in dienst te stellen
van de moderne kapitalistische volkshuishouding, welke den
naam volkshuishouding niet meer verdient, doch juister
plutocratie kan worden genoemd, zijn de dragers dier plutocratie dus aangewezen op drie middelen.
Het eerste middel is beinvloeding van de hoogste gezagsdragers zelf.
Het tweede beinvloeding der Parlementsleden.
Het derde beinvloeding der volksopinie door middel van
de pers en der journalisten.
Van elk dezer middelen wordt een ruim gebruik gemaakt.
De hoogste gezagsdragers ontkomen geenszins aan een
soms beslissende beinvloeding, die welhaast tot afhankelijkheld kan leiden, door de geldmachten. Ook de vermogens
der vorsten zijn ten slotte in velerlei ondernemingen belegd.
Die ondernemingen zijn weer vaak ten nauwste verbonden
met banken, zooals ten onzent bijvoorbeeld het geval was
met het Krôller-Muller-concern en de Rotterdamsche Bank.
Hoezeer ministers afhankelijk kunnen zijn bij hunne bestuursdaden van het groot-kapitaal, is o.m. wel zeer overtuigend gebleken in Belgie bij de poging tot stabilisatie van.
den franc door het ministerie-Poullet. Het bankwezen weigerde zijne medewerking; en een bankier nam de plaats in
van Poullet en stabiliseerde den franc op lager peil ten
voordeele van de groot-financiers, doch ten nadeele van de
kleine bezitters.
In Juni 1926 deelde de Fransche minister Raoul Peret
openlijk mede, dat hij aftrad, omdat de Banque de France
zekere eischen stelde, welke hij niet kon inwilligen. De afhankelijkheid der regeeringen van de geldmagnaten is overigens volkomen duidelijk bewezen bij de nog niet afgesloten
onderhandelingen betreffenden internationalen steun aan
Duitschland, waarover niet de regeeringen doch de bankiersconsortiums beslissen.
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Een ander snort financiêele afhankelijkheid van de dienaren
der Kroon wordt veroorzaakt, wanneer zij nauw betrokken
zijn bij belangrijke financidele ondernemingen.
Dat komt zeker zèer veel voor, met name ministers van
financien zijn in bijna alle landen doorgaans bankdirecteuren.
Daar het bier zeer beperkte en afgesloten kringen betreft,
waartoe men ook die der hoogste ministerieele ambtenaren
moet rekenen, dringt er over deze beinvloeding weinig door
tot de buitenwereld. Toch is bij een aantal financidele schandalen in de laatste jaren het felt dezer directe beinvloeding
ook van ministers en hooge ambtenaren door geldmagnaten
komen vast te staan.
Bij het schandaal Kutisker, directeur eener Berlijnsche
bank, bleek, dat deze heer twee hooge functionarissen, den
directeur Hellwing en den Geheimen Finanzrat dr. Rube
aan zijne inrichting had verbonden, die zwaar betaald werden
voor de verschaffing van goedkoope credieten aan Kutisker
en voor nog bedenkelijker zaken. Zoo ontving Hellwing eens
30.000 Mark, omdat hij wist te bewerken, dat een tegen
Kutisker ingestelde vervolging te diens gunste werd beslist.
Bij het Barmat-schandaal bleek, dat de Pruisische Ministerialdirektor Kautz, de zoom van den Rijkspresident Ebert
en de voormalige Rijkskanselier Gustav Bauer belangrijke
posten in het Barmat-concern bekleedden.
De Barmats kregen in 1919 het monopolie der voorziening
van Saksen met levensmiddelen; en de toenmalige minister
voor economische zaken Schwarz kreeg van de Barmat voor
zijn geheele Leven vrije woning.
Min of meer soortgelijke feiten zijn aan den dag gekomen bij de Sklarek-, Bosel- en Castiglioni-, de Hanau- en
Oustric-schandalen, het Teapotdome-schandaal en tal van
andere, die, merkwaardig genoeg, even snel worden vergeten
als ze aan het daglicht komen.
Ook tal van Parlementsleden zijn bij deze en andere schandalen en louche affaires betrokken geweest. Bij het Oustricschandaal niet minder dan 50.
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1k zal in al die onfrisschigheid niet verder wroeten. Wie
er meer van weten wil, verwijs ik o.m. naar het werk van
Richard Lewinsohn „Das Geld in der Politik" onlangs bij
S. Fischer te Berlijn verschenen.
Ten aanzien van de tot deze directe vormen van beinvloeding van parlementsleden behoorende verschijnselen,
wil ik nog slechts op een enkele de aandacht vestigen: die
door middel van commissariaten in belangrijke financieele
ondernemingen. In Duitschland telde de in Mei 1928 gekozen Rijksdag 86 leden, die 275 commissariaten van belangrijke financieele ondernemingen bezetten. En in de meeste
andere parlementen schijnt het niet anders te zijn.
De beteekenis van deze grovere vormen van beinvloeding
der wetgevende macht in den staat mag zeker door niemand
met eenige menschenkennis worden onderschat.
Toch acht ik een anderen veel fijneren en subtieleren
invloed een belangrijk grooter gevaar.
Alvorens den aard van dezen invloed der huidige feitelijke
kapitalistische volkshuishouding op de wetgevende macht
te onderzoeken nog eenige woorden over den invioed der
plutocratie op de volksopinie, die van groote beteekenis
mag heeten voor de samenstelling der wetgevende vergaderin gen.
Terloops noem ik hier den invloed, die uitgaat van het
hooger economisch onderwijs, waardoor het geloof in de
natuurnoodwendigheids der kapitalistische volkshuishouding
wel zeer diep in de hersenen is gedreven, van het prestige,
de geldmacht en de geleerdheid der kopstukken van de
kapitalistische staathuishouding en staathuishoudkunde, waarbij aan sommige ietwat zonderlinge eere-doctoraten worde
gedachc en aan het éclat van zekere voorspellingen, die
nooit zijn uitgekomen en van woorden uit zekere monden,
wier waarde in guldens werd berekend, omdat ze koersen
deden stijgen, zooals echter later bleek ten onrechte, waarna de lagere koers de vraag naar de lippen bracht, of de
waarde van de woorden uit dien mond dan soms van een
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—teeken moest worden voorzien.
Ben der voornaamste wijzen van beinvloeding der openbare meening door de plutocratie is echter zeker wel de
pers. En juist in de beheersching der pers heeft de plutocratie in den laatsten tijd enorme vorderingen gemaakt. 1k
behoef de namen Hugenberg, lord Rothermere, Hearst en
Coty slechts te noemen, om U van den invloed der geldmacht op de pers te overtuigen. Toch strekt die invloed
zich nog veel verder uit. Door allerlei banden, zoowel door
de financiering en de verschaffing of uitbreiding van het
oprichtingskapitaal als door het advertentiewezen, zijn de
moderne groote dagbladen als regel vastgeklonken aan de
belangen der plutocratie.
Wat Amerika betreft, wordt deze afhankelijkheid der pers
van de geldmacht in Andre Siegfrieds meesterlijk boek op
blz. 274 der Hollandsche vertaling aldus geteekend:
Zooals bekend is, leeft de groote pers op haar advertenties. Zij
moest dus onvermijdelijk, vroeg of last, onder den invloed geraken
van de hautefinance en de groot-industrie, omdat deze de advertentie-reclame in handen hebben. En als het dagelijksch hoofdartikel met de leer van die grootmachten in strijd is, zal het dezen
zeer gemakkelijk vallen desnoods pressie uit te oefenen op financieel afhankelijke redacteurs. „Uw hoofdartikelen zijn niet in overeenstemming met onze inzichten" (your editorials are not up to
our standards) worth hun medegedeeld ; zij begrijpen en geven
toe, want anders zou het met het blad gedaan zijn. Hieruit volgt,
dat de geldmachten inderdaad het middel bezitten om de publieke
opinie Haar hun hand te zetten : war zij niet behoeft te weten,
wordt haar verborgen gehouden; de houding, die men haar gaarne
ziet aannemen, wordt haar bij iedere gelegenheid voorgepraat.
Zoo worth zij ten slotte gevangen gehouden in een netwerk, waaruit zij zich niet weer los te maken, maar waarvan zij op den duur
Been last ondervindt.
Aldus Siegfried.
Bij het Oustric-schandaal zijn o.a. de volgende feiten
aan het Licht gekomen: De reclame-agenten kennen een
„fatsoenlijke en openlijke reclame" en een „niet correcte".
Van de eerste wordt book gehouden, de tweede geschiedt
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door betaling van hand tot hand.
Een bankier wil een bepaald bericht in de financieele
deel eener courant geplaatst zien. Daar betaalt hij voor.
Dat is fatsoenlijke reclame, ofschoon de lezer denkt, dat
zijn blad hem voorlicht I Zulke gelden betaalde Oustric aan
groote dagbladen en aan kleine financieele vaktijdschriften.
Een zeer onaanzienlijk exemplaar van deze laatste kreeg van
Oustric, naar het heet, 200.000 francs voor twee berichten
van elk 25 regels. Die betaling wordt duidelijk, als men
weet, dat de uitgever van dit blad zeer goede betrekkingen
onderhield met bekende parlementariers, wien hij zeer hooge
betalingen gaf voor hunne artikelen. Caillaux bijv. 5000 francs
per artikel, Herriot 1000 francs en anderen parlementariers
zelfs een vast bedrag per maand voor informaties.
Wat de niet correcte reclame betreft, bleek, dat een
zekere heer Azonne 160.000 francs van Oustric had gekregen,
zonder dat hij wilde zeggen waarvoor. Deze „journalistschreef dagelijks een artikel voor een provinciaal blad en
plaatste hier en daar nog andere artikelen. Oustric verklaarde,
dat Azonne hem geen rekenschap schuldig was van die
160.000 francs. Als hij die zonder meer in zijn zak wilde
steken, was het ook goed.
Dergelijke relaties kwam de onderzoeksrechter meerdere
op het spoor.
Alles samengenomen kan men, zonder gevaar van de
waarheid geweld aan te doen, veilig zeggen, dat een zeer
groot deel der pers afhankelijk is van de plutocratie en dat
het leven van het journal d'opinion, dat die afhankelijkheid
niet kent, steeds moeilijker wordt, de voorlichting der publleke opinie door middel van de pers dus ook meer en
meer in handen der plutocratie geraakt.
Ilc kom nu tot dien geheel anderen en veel subtieleren
vorm van beinvloeding der politiek door de kapitalistische
volkshuishouding, waarop ik zooeven doelde, en die bestaat
in de schijn-identiteit van de handhaving en bevordering
dezer volkshuishouding en den dienst van het algemeen be-
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Lang, waartoe de politieker geroepen is.
Een eenmaal gevestigde vorm der volkshuishouding vertoont uiteraard tegenover den enkeling in zeer sterke mate
het karakter van noodzakelijkheid en onvermijdelijkheid. En
dat niet alleen : ze plaatst den enkeling ook vaak inderdaad
in een dwangpositie. a kan dit misschien het best toelichten
met een voorbeeld.
De hedendaagsche ondernemer 'can zich, als hij zijne
onderneming wil handhaven, nooit geheel onttrekken aan
de algemeene tendenz der volkshuishouding : het streven
naar de grootst mogelijke winst.
Zooals Sombart zeer klemmend uiteenzet in het 9e en 10e
Hoofdstuk van het 2e bock van zijn werk „Der moderne
Kapitalismus- heeft de kapitalistische onderneming zich losgemaakt van de menschelijke persoonlijkheid en tot eigen
zelfstandigheid ontwikkeld. De leiders ervan kunnen zich
niet meer aan de macho onttrekken van het mecanisme,
waarin zij zijn ingeschakeld zonder hunne onderneming of
zichzelf ten ondergang te brengen.
Vooral in de Naamlooze Vennootschap is dit het geval,
Die heeft veelal aandeelhouders, die de onderneming nooit
gezien hebben en die alleen aandeelen namen ter wille van
het rendement. De vertegenwoordigers dier aandeelhouders,
de directie en commissarissen, zijn er — niet in juridischen
zqi maar feitelijk —, om te zorgen, dat die winst ook
words bereikt. Naar het al of niet gelukken daarvan beoordeelen de aandeelhouders hun werk. De leiders dier N. V.
worden dus automatisch gedrongen naar een handelen volgens
het overheerschende beginsel : de vermeerdering der geldsom, waarmede zij de onderneming drijven. Van de winsten
en de reserves is de credietwaardigheid der onderneming
afhankelijk, Welke weer dringend noodig intact moet worden
gehouden, omdat de invoering van nieuwe machines door
een concurrent en de altijd te duchten crisis plotseling groote
uitgaven kunnen bevorderen.
Indien de eene onderneming de loonen verlaagt of met
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rationalisatie en ontslag van arbeiders begint en daardoor
den kostprijs van het product omlaag brengt, m o e ten als
regel de andere in denzelfden bedrijfstak volgen. Zelfs de
loonstandaard, de geldrente en de rationalisatie in het eene
land d w i n g en de ondernemers in het andere land tot
bepaalde maatregelen van loonsverlaging en ontslag van
arbeiders, indien zij voor de internationale markt willen
blijven werken.
In een woord : het geheele bedrijfsleven is een mecanisme
geworden, waarvan de afzonderlijke ondernemingen kleine
raadjes vormen, die, op straffe van te breken, de beweging
van het geheele mecanisme moeten meemaken.
Uit deze verzakelijking en ontpersoonlijking van het bedrijfsleven is de meening te verklaren van een schrijven als
die in „Het Vaderland", dat het dwaas is op zulk een naar
eigen zelfstandige wetten draaiend mecanisme den eisch
van rechtvaardigheid te willen toepassen.
Welnu: evenmin als de kapitalistische ondernemer in het
kapitalistische stelsel zich individueel onttrekken kan aan
de algemeene tendenz van dit stelsel, evenmin kan de politicker zich onttrekken aan het feitelijk bestaan van dit stelsel,
wanneer hij in bepaalde concrete gevallen met zichzelf moet
uitmaken of bepaalde maatregelen kunnen worden geacht
te zijn in het algemeen belang.
Ook dit kan misschien het best door eenige voorbeelden
worden verduidelijkt.
Nemen we de kwestie der kapitaalvorming.
Dat er bij de voortdurende uitbreiding der bevolking
voortdurend nieuw kapitaal moet worden gevormd, is als
algemeene regel, dus afgezien van de vraag of het in bepaalde gevallen noodzakelijk was en is, we! duidelijk.
Loon- en salarisverhoogingen komen ook alweer als regel,
slechts in geringe mate die kapitaalvorming maar integendeel
het verbruik ten goede.
De belangrijkste kapitaalvorming geschiedt uit de winsten
der bedrijven en ondernemingen.
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Het leeuwendeel dezer winsten komt ten goede aan het
groot-geldbezit. De groot-geldbezitters hebben een bepaalde
wijze van leven, die zij maar niet in eens vrijwillig veranderen
om daarop to sparen. Dalen nu de winsten der ondernemingen zOOver, dat de groot-geldbezitters weinig of niets
meer overhouden boven datgene, wat zij voor hunne wijze
van leven noodig hebben, dan is de kapitaalvorming der
natie in gevaar, met het gevolg : daling der werkgelegenheid
enz. enz.
Ern middel, zoo niet het eenige, dat het Staatsbestuur
kan aanwenden, om in deze bedreiging van het algemeen
belang te voorzien, is den belastingdruk op de groote vermogens en inkomsten verlagen, indien deze zeer sterk is.
Maar, dit doende, consolideert en verstevigt het staatsbestuur tevens de economische oppermacht der plutocratie.
Bovendien : belastingverlaging heeft geringere staatsinkomsten tot gevolg , en geringere staatsinkomsten beteekenen
tevens mindere uitgaven door den staat. Vele dier uitgaven
voor den dienst van rente en aflossing der schulden voor
onderhoud van wegen, kanalen en dijken, voor het onderhoud en de oprichting van scholen enz. enz. kunnen niet
verminderd worden. Er blijft dus weinig anders over dan
de bezoldiging te verminderen van het personeel, dat de
Staat in dienst heeft.
Aan deze vermindering zijn dan doorgaans reeds ontslagen
en loons- en salarisverminderingen door de ondernemers en
leiders van het productieproces zelf voorafgegaan, die ook
al de belastingopbrengst hebben verminderd en Welke
degenen, die er door getroffen werden, op hunne beurt duet
verlangen naar vermindering van belastingdruk.
Maar : als eindresultaat van de bevordering van het algemeen belang door bet bevorderen der kapitaalvorming krijgt
men nu dit hatelijke beeld to zien, dat de Regeering de
mogelijkheid tot kapitaalvorming heeft bevorderd in de
handen der rijksten dock heeft verzwakt bij de middelklassen.
Ook bij den handeldrijvenden en industrieelen middenstand,
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die de gevolgen van de loons- en salarisverlagingen der
groote massa ondervindt en bij de arbeidersklasse, wier
levensstandaard tevens omlaag wordt gedrukt. Dit resultaat
was onvermijdelijk, omdat in onze feitelijke kapitalistische
volkshuishouding de geldbezitters de subjecten zijn en de
bevordering van de verrijking der natie, dus ook van kapitaalvorming, ipsofacto beteekent de bevordering van de verrijking
dier subjecten dus van de rnachtspositie der plutocratie.
De enkeling politieker echter, de enkeling parlementarier
heeft Been keus. Het ligt buiten zijne macho die feitelijke
kapitalistische volkshuishouding uit de wereld te helpen.
Binnen die volkshuishouding echter zou het uitblijven van
een kapitaalvorming in de handen van de subjecten der
volkshuishouding inderdaad het algemeen belang schaden.
Wat moot hij doen? Hij verkeert in een soortgelijke dwangpositie als de enkeling-ondernemer.
Natuurlijk laat ieder concreet geval verschillende beoordeeling toe. In een of ander concreet geval betreffende
kapitaalvorming en belastingpolitiek bijv. kan de een van
oordeel zijn, dat nieuwe kapitaalvorming onnoodig is, waarbij echter ook de pOsitie van het buitenland weer een rol
speelt, terwijl de ander haar noodzakeli;k ache. De een kan
een of andere belasting billijker achten dan salaris- en loonsverlagingen van het overheidspersoneel; de ander kan van
oordeel zijn, dat juist zoo'n nieuwe belasting zeer onbillijk
zou werken. Daarover gaat het nu echter niet; het gaat er
alleen om, aan te toonen : hoe de bestaande kapitalistische
volkshuishouding een zeer fijnen en subtielen invloed kan
en in feite ook uitoefent op de beslissingen ook van die
parlementsleden, die zich uitsluitend laten Leiden door hun
inzicht in het algemeen belang over bepaalde wetgevende
maatregelen, Welke in staat zijn die plutocratie te stevigen.
En soortgelijke gevallen doen zich telkens voor; behoud
van een tak van industrie en dus bescherming is algemeen
belang, doch de voordeelen er van komen op de eerste
plaats ten goede aan de geldbeleggers in die industrie,
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werken mede tot bevestiging van het bestaande stelsel.
Bevordering der exploratie en mijnontginning in de kolonidn
is een algemeen belang doch kan tevens een enorme versterking der plutocratie beteekenen.
Wij zagen reeds, dat de theorie dezer volkshuishouding
bij hare doelstelling van het volkshuishouden alleen rekening houdt met de toeneming van den rijkdom van dit volkshuishouden als geheel, niet met de verdeeling van dien rijkdom. Zij indentificeert dus de begrippen „volkswelvaart"
en „nationale rijkdom".
Het is echter duidelijk, dat deze begrippen niet indentiek
zijn. Een natie kan zeer rijk zijn, terwiji er toch van volkswelvaart eigenlijk Been sprake is, doordat de nationale rijkdom
in betrekkelijk weinige handen is. Amerika 'evert er thans
een voorbeeld van met 5 a 7 millioen werkloozen en een
armen pachterstand van vele millioenen menschen eenerzijds,
een groot aantal milliardairs en millionairs anderzijds.
Zoolang echter de kapitalistische volkshuishouding ongewijzigd blijft gehandhaafd, zoolang zullen vele maatregelen,
Welke binnen de grezen dier volkshuishouding ter verhooging
van de volkswelvaart worden getroffen, misschien wel den
nationalen rijkdom kunnen vermeerderen doch tevens onvermijdelijk in hoofdzaak aan de subjecten dier volkshuishouding,
aan de geldbezitters, dus aan de plutocratie, ten goede komen.
Het voorbeeld van den landbouw in ons land is bier duidelijk. Het staatsbestuur heeft ontzaglijk veal gedaan voor
de verbetering der landbouwmethoden. De kennis der boeren
is in korten tijd, ook door het van scaatswege bevorderde
landbouw- en tuinbouwonderwijs, stark toegenomen. Ons
land staat vooraan in de opbrengst van allerlei gewassen
per hectare, in de glasculcuur, in de veeteelt enz. enz. En
het resultaat? Een geweldige waardevermeerdering der Ianderijen, een groote verhooging der pachten, groote verhypothekeering der eigengeerfde hoeven ter Willa van de aanschaffing van kapitaalgoederen ter bereiking van hooger
rendement en ten slotte, nadat de productie ook in andere
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landen en werelddeelen enorm was toegenomen, een prijzenniveau, waardoor de boeren verarmen, terwij1 en de grondbezitters en de hypotheekbanken groote winsten hebben
gemaakt. Het mecanisme van het kapitalistische stelsel heeft
gezorgd, dat de voordeelen, welke door de bevordering van
den landbouw door het staatsbestuur warden behaald, vooral het geldkapitaal ten goede kwamen. De nationale rijkdom
is er ten zeerste, de volkswelvaart, zonal, dan toch veal
minder door gediend.
Maar eene politiek, die zich er toe beperkt deze oogenblikkelijke idenditeit van algemeen belang en belang der
plutocratie, voortspruitend uit het fait, dat de geldbezitters
de subjecten der volkshuishouding zijn, als grondslag voor
hare maatregelen te kiezen, moet noodwendig ten slotte
uitloopen op onmetelijke schade voor het algemeen belang
en ook voor het belang der geld- en kapitaalbezitters. De
feiten toch toonen duidelijk aan — ik verwijs ten deze ook
naar hetgeen in andere lessen ward gezegd en bewezen —
dat algemeen welzijn en het behoud en de versterking der
overheerschende positie van weinige geld- en kapitaalbezitters als subjecten der volkshuishouding a I 1 e r m i n s t
identiek zijn. Die identiteit is slechts aanwezig binnen de
grenzen van het kapitalistische stelsel zelf; maar dat stelsel,
die feitelijke kapitalistische volkshuishouding is in strijd met
het algemeen welzijn, juist omdat het die identiteit in het
Leven heeft geroepen. Daarom zal een waarlijk christelijke
politiek zich nooit kunnen beperken tot maatregelen tot
leniging van misstanden, welke zich binnen de kapitalistische
staatshuishouding voordoen, waardoor zij een Touter symptomatisch karakter zou krijgen. Deed zij dit dan zou zij
mede-verantwoordelijk worden voor de onvermijdelijke gevolgen, waartoe het kapitalistische stelsel noodwendig moet
Leiden.
De omvang deter les belet mij op deze onvermijdelijke
gevolgen uitvoerig en diep in te gaan. Ik beperk mij wederom
tot een verwijzing naar hetgeen daarover in verschillende
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andere lessen is gezegd en tot het volgende uit de Encycliek
,,Quadragesimo Anno - ,
De maatschappelijke en economische verhoudingen van het
oogenblik kunnen zonder overdrijving als zoodanig worden beschreven, dat zij het een geweldig groot aantal menschen buitengewoon moeilijk maken het eene noodige, hun eeuwig heil te
bewerken.

En na over de noodzakelijkheid ter ontprolitariseering gesproken te hebben, zegt de Paus
Laat niemand zich bedriegen 1 Slechts tot dezen prijs kunnen
de openbare orde, de rust en de vrede der menschelijke samenleving tegen de machten van de omwenteling met succes worden
verdedigd.

Met andere woorden : het Bolsjewisme wordt de baas,
wanneer het huidige kapitalistische stelsel gehandhaafd blijft,
dat het talloozen menschen uiterst moeilijk maakt hun eeuwig
doel te bereiken.
Dat wil zeggen, als de Christelijke politiek er niet in slaagt
den huidigen feitelijken toestand der volkshuishouding geheel
te wijzigen, dan bedreigt ons een stelsel, waarvan de Encycliek zegt, dat daarin alle goddelijk en natuurlijk recht met
voeten wordt getreden. Dat wil óók zeggen: opruiming van
den privaat eigendom en misschien, waarschijnlijk zelfs, ter
dood brenging van de subjecten van de kapitalistische volkshuishouding, wier belang bij het behoud van het kapitalistische stelsel, dat tot zulke gevolgen moet Leiden, alleen
daarom reeds een schijnbelang is, maar bovendien nog omdat
hun levensgeluk en hun levensdoel door het voortdurend
streven naar vermeerdering eener geldsom geenszins wordt
gediend.
Een christelijke politiek kan nooit of te nimmer de medeverantwoordelijkheid voor zulke onvermijdelijke gevolgen
van het onveranderd behoud der huidige, feitelijke kapitalistische volkshuishouding aanvaarden, wat zij zou doen, als
zij zich beperkte tot maatregelen van Touter symptomatisch
karakter.
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Een waarlijk christelijke politiek zal dus al het mogelijke
moeten doen om die maatregelen te treffen, welke de staatsoverheid kan treffen tot het brengen van wezenliike veranderingen in de feitelijke kapitalistische volkshuishouding
onzer dagen.
Dit constateerende zijn wij gekomen tot de 'vraag, wat
de staat vermag tot omzetting dier bestaande kapitalistische
volkshuishouding in wat bier is aangeduid als een christelijk
solidaristische ; en wat christelijke politici vermogen om de
Staatsoverheid tot dat ingrijpen te brengen.
De nieuwe Encycliek „Quadragesimo Anno - geeft ten
deze de richtlijnen.
Wij moeten er echter terdege van doordrongen zijn, dat
inderdaad alleen ook de richtlijnen worden gegeven en dat
het ook niet anders kan, omdat het niet de taak van de
Kerk en den Paus is, zooals ook de Encycliek zêif betuigt,
en het haar ook onmogelijk zou zijn de technische en gedetailleerde staatkundige uitwerking te geven van de algemeene
zedelijke eischen, die aan de staatkundige machten moeten
worden gesteld.
De richtlijnen der Encycliek ten deze kunnen wel het
beste worden samengevat in dien eenen zin, die te vinden
is in dat deel der Encycliek, dat het beheerschende beginsel
der staatshuishoudingen behandelt. Daar zegt de Paus, dat
de dringende noodzakelijkheid bestaat om de staatshuishouding weder ondergeschikt te maken aan een echt en diep
ingrijpend, regelend beginsel. Dit regelend beginsel nu is
dat der sociale rechtvaardigheid en der sociale liefde.
En dan wijst de Paus in algemeenen zin den weg daartoe
aan: ombouw der rechtsorde en der maatschappelijke orde :
Daarom, zoo zegt hij, moet inrichting van staat en maatschappij
geheel en al van deze rechtvaardigheid doortrokken zijn; ve5r
alles echter is het noodig dat deze tot sociaal-politieke uitwerking
komt, dat wil zeggen dat eene rechtsorde en eene maatschappelijke orde in het leven worden geroepen, welke op het staatshuishouden volledig haren stempel drukken.
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De ziel dezer ordening moet de sociale liefde zijn; De overheid
echter moet haar met kracht beschermen en doordqven . .

De Paus gaat dan later nog verder en toont uitvoerig aan,
dat de ombouw der maatschappelijke orde vooral zal moeten
bestaan in den heropbouw eener maatschappelijke ordening
naar beroepsstanden. Ook geeft de Encycliek in die gedeelten,
waar zij spreekt over de onbillijkheid der feitelijke goederenverdeeling, over het inbeslag nemen van al de winsten eenzijdig door het kapitaal en over de wenschelijkheid der
maatschap naast het looncontract, nog zeer belangrijke aanwijzingen ten aanzien van het karakter, dat de rechtsorde,
Welke aan de staathuishoudingen dient te worden opgelegd,
behoort te dragen.
De doelstelling dezer Encycliek is dus volkomen duidelijk:
niet alleen uitwassenafsnijderij, hoezeer ook die gewenscht
kan zijn, doch ook bet opleggen door de staatsoverheid van
een ander dan het thans heerschende regelend beginsel aan
de volkshuishouding, zooals zij feitelijk is ombouw der
maatschappelijke en der rechtsorde.
Het is duidelijk, dat, waar deze doelstelling ordening, van
boven of opgelegd aan de volkshuishouding, wil, de symbiose van het naturalistisch-individualistisch vrijheidsbeginsel,
dat juist geen ordening wil, als theoretische grondslag der
staatkunde, en van het individualistisch karakter der kapitalistische staathuishoudkunde en der hedendaagsche kapitalistische volkshuishouding, moet worden verbroken.
Verwezenlijking dezer doelstelling eischt op de eerste
plaats wel de yaste overtuiging van alle katholieke politici,
dat de staatsoverheid, de wetgever en het staatsbestuur in
staat zijn tot het opleggen dezer rechtsorde en den ombouw
der maatschappelijke orde en ten deze ook verregaande
bevoegdheden hebben.
De liberale gedachte omtrent het vrijwel totale onvermogen ten deze van den Staat zullen we hebben prijs te
geven. De Paus zelf zegt, dat hij in de gegeven omstandigheden, nu er welhaast geen daartoe geschikte tusschen-
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nstanties meer zijn tusschen staat en individu, op de e e r s te
'131 a a C s aan den staat denkt, als het gaat over hervorming
van toestanden. Het is alsof hij den Christelijken politici
een hart onder den riem wil steken, als hij, bij de behandeling van het eigendomsrecht, o.m. zegt :
De staat kan dus steeds binnen het raam der goddelijke en
natuurwet --- met het oog op werkelijke eischen van het algemeen
belang preciezer en meer in details voorschrijven wat de eigenaren
ten aanzien vaot het gebruik van hunnen eigendom mogen doen
en wat hun verboden is.

juist die opvattingen over den eigendom, welke den staat
alle zeggenschap betreffende deszelfs aanwending ontzeggen,
hebben in Katholieke kringen veel invloed uitgeoefend. Wij,
en vooral de politici onder ons, zullen ons hebben te realiseeren, dat de staat weliswaar het instituut van den privaateigendom niet mag afschaffen, doch dat hij, met eerbiediging
van het instituut, in geval van nood, ter beoordeeling der
overheid, in den feitelijken eigendom mag ingrijpen en preventief de eigendomsaanwending mag regelen en ordenen.
Aileen door van deze bevoegdheid een ruim gebruik te
maken, zal het mogelijk zijn de rechtsorde om te bouwen,
zóó dat een betere verdeeling der stoffelijke goederen tot
stand komt en het overwicht der geldmacht wordt gebroken.
Het is niet alleen best mogelijk, het is zelfs waarschijnlijk,
dat een staat, Wiens overheid daartoe overgaat, op het heftigste verzet der plutocratie zal stuiten, die, door onttrekking
van credieten en door de vele manipulaties welke geld- en
goudbezit in de huidige orde van zaken toelaat, allicht in
staat zal zijn de vermeerdering van den nationalen rijkdom
tegen te houden, wat mogelijk zou k u nn e n leiden tot de
noodzakelijkheid om het door het geheele yolk bereikte
levenspeil tijdelijk te verlagen. Die consequentie moet koelbloedig onder de oogen worden gezien en worden aanvaard
in de vaste overtuiging, dat op den duur door ordening, die
betere verdeeling brengt van den rijkdom, ook al is de
totale rijkdom tijdelijk minder, een stabieler toestand en dus
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ook meer veiligheid voor den eigendom zal worden bereikt
dan door handhaving van een stelsel, dat noodwendig tot
strijd en uiteindelijk tot omwenteling moet Leiden.
Met dezen eisch aan de staatsoverheid te stellen en deze
overtuiging in zichzelf aan te kweeken, zouden de Katholieke
politici nog maar den eersten stap hebben gezet naar de
verwezenlijking van den ombouw der rechts- en maatschappelijke orde.
Indien zij alleen de macht in handen hadden en alien een
lijn trokken, zouden ze, in samenwerking met juristen en
economen, de maatregelen tot dien ombouw kunnen treffen.
In de meeste landen is dit echter niet het geval. De meeste
der in aanmerking komende Staten worden ook parlementair
geregeerd. Ik laat hier de vraag buiten beschouwing, of de
Europeesche Parlementen nog in staat zijn of in staat kunnen
worden gebracht tot den opbouw eener rechts- en maatschappelijke orde in den hier aangegeven zin. Thans moet
ik er mij toe beperken vast te stellen, dat in Been enkel
Parlement van Europa een meerderheid voor zulk een hervorming aanwezig is. Binnen de parlementaire democratie
is dus de eenige mogelijkheid, om zulk een hervorming te
verwezenlijken, een zoodanige voorlichting, bewerking en
organisatie van den volksinvioed, dat daaruit een volksvertegenwoordiging ontstaat, die bereid is de diep ingrijpende
wetgevende maatregelen te aanvaarden, Welke voor dien
ombouw worden vereischt. In hoever er uit de bestaande
partijen steun voor zulk een wetgeving ware te vinden, is
een vraag van politieke tactiek, van politiek inzicht en voor
een goed deel ook van de persoonlijke kwaliteiten van een
kabinetsvormer en zijne ministers, die doelbewust zulk een
politiek zouden aandurven bij onze bestaande partijverhoudingen. Men heeft daarbij ook te denken aan den indruk,
dien zulk een doelbewust pogen op het yolk zou maken.
Hoe echter ook zou worden beproefd in onze parlementaire democratie zulk eene hervormingspolitiek te voeren
dit is zeker zonder een zekere onvervaardheid, zonder een
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zekere Rucksichtslosigkeit, bij den leider en drager van zulk
een politiek op de eerste en bij hen, die haar doelbewust
willen voeren op de tweede plaats, is zij onuitvoerbaar.
Ten eerste omdat zulk een politiek in botsing moet komen
weliswaar niet met de ware belangen, doch wel met de
eenzijdige geldbelangen van de machtige kringen, die velen
daaruit zoo niet als hun eenige dan toch als hun voornaamste
belangen aanvoelen.
Ten tweede, omdat het doelbewust aanvaarden van zulk
een politiek moet geschieden zonder dat het mogelijk is
alle gevolgen er van vooraf volledig te overzien. Tal van
bezwaren zullen zonder meer opzij gezet moeten worden.
Het gaat boven menschelijke kracht alle maatregelen, Welke
de ombouw der maatschappelijke en der rechtsorde eischt,
vooraf te ontwerpen en alle gevolgen vooraf te overzien.
Het eenige wat overblijft, is dus, in sterk vertrouwen op
het juiste beginsel, de onvermijdelijke moeilijkheden of te
wachten en te overwinnen, naarmate zij zich voordoen naar
't woord van Fenelon
Les dangers doivent etre prevus d'avance mais combattus avec
courage quand ils se presentent.

Dit is niet in strijd met de ware voorzichtigheid, die
nooit uit het oog verloren mac' worden, het is integendeel
zeár voorzichtig, omdat het voorzichtig is ; want de
bezwaren en gevaren, verbonden aan elke andere politiek
zijn nog veel grooter dan die van een kloek en moedig
pogen om tot dezen ombouw te geraken.
Afgezien van de politiek, die een zuiver symptomatisch
karakter zou dragen en die, zooals we zagen, onvermijdelijk
tot ellendige gevolgen zou Leiden, ware buiten een dergelijke doelbewuste en krachtige hervormingspolitiek alleen
nog de politiek denkbaar van den zoogenaamden kleinen
arbeid.
In een overigens bewonderenswaardige beschouwing, in
het voorjaar van 1926 gehouden voor de studenten der
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Manchener Universiteit, waarin bij o.a. constateerde dat
„zelfs misdadige machinaties van den plutocraat zich regel„matig kleeden in het gewaad van rechtsvormen en dat juist
„dit de steeds meer en meer kwellende vraag naar voren
„brengt of onze economische rechtsorde niet tot in den
„wortel goddeloos en anti-christelijk is'', heeft Erich Przywara deze politiek van den kleinen arbeid aldus geschetst:
Het verband tusschen rechtsorde en economisch steIsel, in afzonderlijke gevallen dikwijls met de handen tastbaar, is een over
het algemeen nog zeer weinig doorvorscht gebied. Er zal no
veel geduIdige speurdersarbeid noodig zijn, eer wij van de algemeenheden der rechtssociologie tot concrete en exacte begrippen
geraken omtrent de wire waarop de rechtsformuleering en rechtstechniek, vooral het vaststellen van juridisch-technisch zoo volkomen mogelijk doorwerkte en beproefde rechtsvormen, als werktuig
voor het rechtsverkeer tusschen de verschillende subjecten eener
ruileconomie, de richting van de ontwikkeling der staathuishouding
en ten slotte degeheele economische orde beinvloedt. Met welken
graad van zekerheid deze invloed vooraf berekenbaar is, m.a.w.
in hoeverre rechtsstelsel en rechtstechniek als middel van systematische sociale en economischepolitiek zich laten handhaven,
heeft nog wetenschappelijke opheIdering noodig. Is de tijd voor
wetgevingsexperimenten tegenwoordig ongunstig, hij is voor dezen
wetenschappelijken voorbereidingsarbeid wellicht gun stiger dan ooit

En dan verder :
Ons acme yolk is slechtsgediend, als wij in harden „Kleinarbeit”
de middelen en we en ter verbetering in afzonderlijke gevallen.
opsporen.

Ik ben het met deze opvatting van blijkbaar zeer diep
doordenkende hersenen volkomen eens, behalve in een enkel
opzicht: dat men, wat mij betreft, zoowel tijdrekenkundig
als psychologisch mag noemen.
Ik ben er namelijk van overtuigd, dat het ons, als wij
thans nog dezen weg gingen betreden, zou gaan als wijlen
Archimedes, dat namelijk, terwijl wij gebogen zouden zitten
over onze boeken en balansen en onze verzameling fiches
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met allerlei feitelijke gegevens, de Bolsjewistische barbaar
zou binnentreden en ons, onze vriendelijke uitnoodiging ten
spijt, om de gegevens voor onzen gewichtigen „Kleinarbeit"
niet te storen, het hoofd zou afslaan. En juist wegens het
meeningsverschil op dit eene punt, is het mijne vaste overtuiging, dat slechts zulk eene politiek doeltreffend kan zijn,
die zich inspireert op het woord van Virgilius : Audentes
fortuna juvat. De fortuin helps degenen, die durven.
Laat ik er bij voegen en hiermede besluiten, dat de practische staatsman, die in tijden als deze, anders handelde
en anders kon handelen en den weg zou gaan en zou kunnen gaan, welke de vorschende denker bewandelt, nog
altijd moeten geboren worden en ook in de toekomst nooit
zal geboren worden, omdat in de politiek als practische kunst
wel het juiste oogenblik voor doortasten moet worden afgewacht overeenkomstig de wijsheid van het woord : „ tout
vient a qui sait attendre'', maar omdat een beoefenaar dier
practische kunst nu eenmaal nooit kan wachten, evenmin
bijvoorbeeld als de practische krijgsman, tot de wetenschap
hem de feitelijke oplossing der problemen kant en klaar aan
de hand heeft gedaan,
Om de eenvoudige reden, dat de tegenpartij, en zelfs
Magere Hein nu eenmaal nooit de vriendelijkheid hebben
hem zoo geruimen tijd als daarvoor noodig zou zijn, te gunnen.
MAX VAN POLL.
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KRONIEK
DE REDS VAN WEVE.
Prof. Weve O.P. is een ongemeen sympathiek man. Hoe kan het anders zou men willen vragen waar hi' gevormd wend in de school
der Dominikanen die voor alles een levensschool heten mag.
Voorzover de buitenstaander kan beoordelen, moet hi' ook als rectormagnificus van de R. K. Handelshogeschool te Tilburg een vruchtbaar
jaar achter de rug hebben, naar binnen, maar ook naar buiten. Niet ieder
g
rector-magnificus let
bije d Dies zijn yolk een rede over als Pater Weve
deed, toen hi'j „De maatschappijleer van het Universalisme van Sint
Thomas-publiceerde, keurige analyse van en kritiek op Othmar Spann's
maatschappijleer, klare beschouwing bovendien van Sint Thomas' denkbeelden over de aard van het maatschappelik geheel en over de verhouding van de eenling tot de gemeenschap
En, dat niet ieder hoogleraar het als Prof. Weve verstaat een toevallige herdenking dienstbaar te maken aan de ontvouwing van enige
diepdoordachte, van aktueel belang zijnde stellingen, bewijst de brochure
„Leo XIII en Rerum Novarum-, waarin Prof. Weve zij n studie schreef:
„De zaak van het yolk en de triomf van dengeest-.
Een zo con briogevoerd rektorschap stemt dankbaar de even die van
mening zijn, dat „het verraad der klerken - in het algemeen heeft mogelik
gemaakt het geheel der tragiese gebeurtenissen, dat onze samenleving
sinds jaren teistert.
Te verwonderen valt alleen, dat een man met zulk een open oog voor
de nood desgeestes in zijn rektorale overdrachtsrede een scherpe
aanvalgeheel mis-plaatste.
Prof. Weve waarschuwde daarin namelik voor die natieleiders, welke
zonder voldoend onderscheidingsvermogen in de hoogst gewichtige kapitaal- en arbeidskwesties meespreken en oordelen.
Deze waarschuwing moge op zijn plaats zijn in een tijd, waarin de
deskundigen, aangenomen dat zij over voldoend onderscheidingsvermogen
beschikken, hun Licht op de kandelaar plaatsen cm het yolk de zozeer
noodzakelike voorlichting te verstrekken.
Maar het kan bijvoorbeeld met recht veler grief zijn, dat deze „deskundigen- hardnekkig weigeren hun mond te openen, ofwel met talrijke
spitsvondige onderscheidingen een overhaaste terugkeer van het slagveld
der meningen en botsingen - in - de werkelikheid motiveren. Men beef
ons yolk van deskundige zijde in de kapitalistiese kou laten staan, toen
spreken noodzaak was. Welke onheilen aldus ongeveer IVIaritain --zouden kunnen zijn voorkomen, indien een rooms Kapital dat van Marx
had voorkomen 1 Welke onheilen
kan men er aan toe voegen —
hadden der wereld bespaard kunnen worden, indien onze z.g. deskun-
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di en eerder

zeg voor de socialistenl

hun anathema's hadden

durven slingeren teen het kapitalismel
Wij alien hebben die „deskundigen” leren wantrouwen om niet te
zeggen verfoeien, die nog immer de struktuur van het kapitalisties
stelsel bestuderen, terwijl de samenleving onder hun voeten en boven
hun hoofd ineenstort. De fossielen der wetenschap, door een figuur als
Muckermann die het vuur voelt schroeien, nuchter, maar waargehekeld in
de mededeling dat een kind weet wat de geleerden niet weten, verdienen
geen respekt, verdienen slechts diepe hoon om het door hen begane
verraad.
Hoe onvergelijkelik sterker dan de zwijger Nolens staat de spreker
Poels in zijn tijd, als hi' het tijdig op de lippen heeft, en voor ieder
verstaanbare taal spreektl
Het is niet de schuld van onzegeneratie, dat zij geen eerbeid heeft
voor sommige mannen van het wetenschappelik gezag, omdat dit gezag op
usurpatie berust, en wij maar al te zeer hebben leren doorzien, hoe er
geen bazis is voor dit gezag in enigerlei perfectie, hoe het slechts berust op een lege titel, een lege waardigheid.
Bedenken deze nooit tot het leven bekeerde Fausten dan nimmer, dat
de wereldgeen stapels boeken vraagt, maar rechtvaardigheid,
geen
zwijgen, maar spreken,
geen eerbied voor hun titel en geleerdheid,
maar daden ?
Wij vragen niet dat de deskundigen studeren als hoogste wijsheid,
wij vragen dat zij spreken na hun studie.
Zij
gaan spreken 1 --antwoordt men.
Inderdaad 1 zij zijn gaan spreken, noodgedwongen tenslotte, nadat de
onbevoegden het vuur hadden aangedragen, waardoor , eindelik
eine hun verkilde harten ontdooiden. Toen zijn zelfs de voorzichtigen gaan spreken,
en naarmate hun woord luider en duideliker klinkt zullen de onbevoegdengaan zwijgen.
Maar tenslotte is de waarheid te eenvoudig dan dat een onbevoegde
voor de waarheidgeen revolutie zou maken, al geeft „de wetenschaphem daartoegeen verlof.
Ten anderengaat het levend deel der mensheid tot daden over waar

en hoe vaak heeft de wetenschap zich in dezen niet onbevoegd verklaard?
de wetenschap zich onbevoegd verklaart --

Hebben wij tijd te wachten, eindloos te wachten, tot Faust uit zijn
laboratoriumgelieft te herrijzen om het verlossende woord te spreken
-- en intussen de wereld te laten vergaan.

Revoluties ontstaan niet door hen die spreken en doen, maar door
hen die zulgen en nalaten.
Maar zelfs na hungedeeltelike bekering hanteren de in hun studie
bijna vergrijsden de speer te slecht in het gevecht met de draak, dan
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dat men hen de stria zonder meer kan overlaten. Een jong geslacht zal
moeten opstaan wil men vertrouwen kunnen.
Tot zolang zullen de onbevoegden Plant- en Dierkunde voortgaan de
onbevoegde St. Joris na te volgen . . . .
Ik herhaal: het is merkwaardig, dat een scherpzinnig man als Pater
Weve, een man met een levend hart (zoals blijkt uit zijn Rerum Novarum-reds) zich vergiste in zijn aanval. Gevaarliker dan de onbevoegde
St. Joris zijn de bevreesde ridders die de streek laten teisteren zonder
dat zij zich buiten hun boeken-muren wagen. Teen hen had Prof. Weve's
aanval moetengericht zijn.
Welk een keurig besluit van zijn rektorschap zou het geweest zijn als
hi' -- het voorbeeld van collega Drerup navolgend — de bazuin had
gestoken om de wallen van het Tilburgse Jericho te doen vallen, om het
kontakt tussen Tilburgs Rooms-Katholiek geheten handelshogeschool
en de Katholiekgeheten gemeenschap in Nederland te versterken.
Onze„deskundigen” behoeven slechts de Paus, roemrijker regerend dan
zij studerend, na te volgen. De redenaar over het Universalisme wide
dan zijn volgende rede aan: de afzijdigheid van Tilburgs hoogleraren
van de strijd teen de vijanden van kristendom en rechtvaardigheid, of
desgewenst aan: nutteloos betoog over het nut en de eigenschappen
van het vuur ten overstaan van de man in het brandend huis, die liever
naar beneden springt, zelfs met de kans beide benen te breken.
* *
*
Nadat ditgeschreven was, hield Pater Dr. G. Vrijmoed O.F.M. — een
man wien ingeen geval enig klerkenverraad ten lasts gelegd kan worden
—, een rede, waarin hi' ten dele stelling nam teen Pater Weve's betoog.
Wij citeren met instemming :
„In nog sterkere mate geldt het voorbehoud, dat we voor de
filosofie meenden te moeten maken in haar beteekenis voor onze
socials beweging, voor de wetenschap der economie, (dat zij nl.
een goed hulpmidddel is —, maar ook niet meer)."
„In nog sterke mate, ze ik, want als er een wetenschap heeft
teleurgesteld en zich zelf in schade en schande zal moeten herzien, dan is het wel de nog toe geldende officieele wetenschap
der economie. Wetens en willens heeft ze zich vastgelegd na de
verschijnselen, zooals die nu eenmaal waren, en ze heeft ons daarenboven wijs gemaakt, dat de verschijnselen, zooals ze waren en zijn,
zoo ook moeten zijn. Niet alleen is er van de overigens machtige
centra der officieele economie-beoefenaar nooit eenige aandrang
tot sociale hervorming uitgegaan, maar elke sociale vernieuwing

en hervorming heeft bijna altijd de officieele economie tegenover
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te genover zich gevonden. Welke sociale hervornning is in denbeginne niet bestreden op grond van een zoogenaamd beter economisch inzichti Als er aan eerie wetenschap bescheidenheid past,
zeker aan die der economie. Ongetwijfeld is elke sociale hervorming in laatste instantie gebonden aan de feitelijke economische
mogelijkheid, maar de officieele heeren der economie hebben het
aan zich zelf te wijten, wanneer we hen in hun uitspraken over
het al of niet mogelijke niet meer op hun woord gelooven. Meer
dan honderd jaar heeft de officieele economische wetenschap ons
doengelooven, dat heel de huishouding van een yolk een soort
mechanisme is, dat men zooveel mogelijk zijn gang moet laten
gaan, en waarin de in beginsel vrije concurrentie der individuen
niet alleen de onmisbare regulateur, maar zelfs de noodzakelijke
voorwaarde voor de algemeen volkswelvaart".
GERARD KNUVELDER,
VERAART OVER NOLENS.
Van de doden zegt men inderdaad liefst niers dan goed, ,--maar waar
hetpublieke personen betreft eist de waarheid en de opvoedende kracht
die er van de waarheid uitgaat, dat men hun betekenis niet overspant,
nosh hun tekortkomingen verzwijgt. Een yolk is meer gediend met de
lessen die een leidergaf in zijn verdiensten en tekorticomingen dan met
een overdreven ophemelarij, die naderhand slechts kan ontgochelen, en
aktueel eigen kracht verlammen.
Ten opzichte van Nolens heeft onze pers zich wel al te blindelings
d senlaten meeslepen door een bij doze man immers zo weinig passene
timentaliteit. Er lag een onmiskenbaar gevoel van kleinheid in de Nolens
toegezongen dithyramben. Telt ons yolk dan zó weinig mannen van betekenis, dat men zó mateloos moest roemen bij zijn lijkbaar? ....
Niet als reactie, maar als gezond realistiese beschouwing van Nolens'
figuur plaatsten wij in ons vorig nurnmer Professor Veraarts beschouwing
over de ontslapen staatsman. Wij plaatsten haar gaarne, omdat zij naar
ons voorkomt een scherpzinnige ontraadseling en verklaring gaf van
Nolens'psychiese figuur en staatkundige houding. Zoals te verwachten
viel, dachten niet alien er zo over, met name de hoofdredakteur van de
„Volkskrant - niet, die in zijn blad van 23 September '31 een hoofdartikeltje „Veraart over Nolens" schreef. Net is natuurlik zijn goed recht,
anders over Nolens te denken en, voora1, te voelen maar het is minder
rechtvaardig zijnerzijds van de gelegenheid gebruik te maken op een
onbehoorlike manier teen Veraart te keer te gaan.
Van degelegenheid gebruik makend -- immers: is niet een polemiek
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bij een graf over de grafredevoeringen een gunstig moment om de redenaar te treffen zonder dat deze zich ernstig verweren wil? Krijgt niet de
huilebalk de lachers op zijn hand, als hi' de vermoorde onnozelheid
wraakt ?
leder nummer van „Roeping - biedt de Volkskrant gelegenheid de
man die door r. k. arbeidersbeweging op zo merkwaardige wijze isbe,,
jegend, te lijf te gaan. Waarom komt zij juist nu weer voor den dag?
Er er intussen, is de wiize waarop de Volkskrant polemiseert.
Men ma g van een blad dat het yolk, nog wel het katholieke yolk wil
voorlichten, eerlikheid in het debat verwachten. Het heeft allerminst tot
taak zondergegronde reden het yolk afkerig te maken van zijn kulturele
leiders, ook al hebben deze het ongeluk in leven te verkeren.
Het debat nu van de Volkskrant is niet eerlik, maar gaat opzettelik
volslagen langs de zaak heen om enige hatelikheden t.o.v. Veraart te
lanceren.
Bezien wij de vijf delen, waaruit het bestaat, lets nader:
1) Tegenover Veraarts stelling dat de pers in het schrijven over Nolens
„alle maat te buiten"ging, stelt de Volkskrant:
„Leg naast het een de pers schreef de herdenkingsrede van den
voorzichtigen, wizen, evenwichtigen voorzitter der Tweede Kamer,
en erken, met voldoening, dat deze in zijn waardeering en lof stellig
niet de mindere was".
Inderdaadl leg Mr. Van Schaik's rede naast de persbetogen, en erken
dat Van Schaik in zijn nuchtere rede reeds korrigerend optrad teen de
overdreven verheerliking in de dagbladpers.
Maar de Volkskrant weet natuurlik opperbest, dat zijn lezers Van
Schaiks rede niet zullengaan le en naast die van „de pers". De tekstkritiek vindt, zijn wij wel ingelicht, onder de Volkskrantlezers een nog
maar matig getal beoefenaars.
Maar zelfs al had Van Schaik zich met de pers-dithyramben gecompromitteerd, dan nog mist het argument elke bewijskracht. Als in plasts van
tien man er zich elf vergissen, wordt daardoor de vergissing een juistheid?
De redevoeringen bij het geopende, nog niet gesloten graf van de
Tijd gehouden, persten lezers en dagbladcommissarissen de tranen uit
de ogen. Waar bleven de jubeltonen, toen de dode van zijn lijkbaar
was opgestaan?
„Je kunt, nu als nooit, depsychologie van de lijkrede bestuderen",
zei een commissaris, toen hi'j met zijn collega's, niet in tranen uit te
barsten, maar met der daad te werken had, en de journalistieke waar„
dering van de dode"
gemakkeliker bleek dan die van de levende.
2) De redevoeringen van Nolens waren in 't geheel niet magistraal, ,-heeft Veraartgezegd. De pers bazelde maar wat.
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--De pers bazelen, stuift de Volkskrant op; wij hebben ons helemaal
niet te stark uitgedrukt, zeker niet t.o.v. Nolens, „laat het misschien ook,
vooral zijn, omdat dr. Nolens aan dergelijke loftuitingen geen behoefte
had om door ieder, me e- en tegenstander, voor root te worden gehouden".
Dit gebazel staat er letterlijk aldusl Waren Nolens redevoeringen
magistraal? ja, zegt de V., want Nolens had een behoefte aan ophemelarij.
Wie deze fabelachtige bewijstrant niet kan volgen, is klaarblijkheid
nog niet rijp om de Volkskrant te lezen.
Hoe handig omzeilt de Volkskrant de moeilikheid 1
Ging de pers de maat te buiten, ja of neon? was de vraag. Fn tweemaal draait „de V." zijn lezers een rad voor de oogen met geheel niet
ter zake doende beweringen.
3) De Volkskrant prijst het in Nolens dat hi' heeft gevochten „om te
bereiken wat hi' heeft weten te verwezenlijken".
Wij willen riu veronderstellen, dat „de V." met ons van mening is, dat
Nolens veal bereikte, hoewel zij eigenlik alleen maar stelt dat Nolens
vocht om te bereiken wat hi' bereikte. Men zou dan zeggen: dat dit in
elkgeval van zelf spreekt.
Dan vervolgt zij:
„Dr. Nolens was er de man niet naar om tijd te verspillen aan droombeelden of aan idealen, professor Veraart moge de vraag beantwoorden,
of hi' in
in Nolens plaats, vruchtbaarder arbeid zou hebben kunnen verrichten".
Waartoe deze insinuaties? Veraart stond nu eenmaal niet in Nolens
plaats, en wat hi' zou kunnen als dat eens wel het geval was, valt of te
wachten tot degelegenheid zich voordoet.
overigens het recht om te eordelen, gebonden is aan het beter-kunnenAloe
stellen der daden dan de beoordeelde, vervalt op dit moment alle recht
van dagbladkritiek. De Volkskrant-man weer natuurlik opperbest, dat
hi' over en teen Veraart schrijft zonder een tiende van diens wetenschappelike en maatschappelike daden gesteld te hebben. Wij erkennen
-- in tegenstelling met de Volkskrant — haar recht daartoe, (mits zij
eerlik blijft en zich althans in de stelling van haar tegenpartij tracht in
te denken, en de waarheid wil benaderen), al zijn wij inzake Nolens van
mening, dat het meer de deskundige geleerde toekomt te oordelen over
zijn yak dan de driemaal-besterde, maar in publieks oog on-attakeerbare
en onschendbare journalist, die aan het eerste sophisme niet gestorven is.
De auteur uit„de V. - zij intussen de studie van Veraarts werk aanbevolen: hi' zal —, naast de belangrijke praktiese daden van Veraart,
e
waarde zal weten te schatten
die „de V. - voorlopig wel niet op de juist
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Cdaartoe immers moet men zich op een hoer standpunt kunnen plaatsen
dan haar mogelik is) --- daarin kunnen zien, hoezeer Veraarts werk gedrenkt is in zijn realistiese visie, welke echter nimmer het ideaal uit het
oog verliest. Het behoort juist tot de synthetiese visie der krachtiger
denkers onder ons, realiteit en ideaal door degrote verbindingslijnen
der staatkunde en sociaal-ekonomiesepolitiek elkaar to doen naderen in
de richting van het ideaal.
Dat „de V." zich blind staart op de dooddoener van de politiek van
het b2reikbare moge haar ontoereikende geestkracht demonstreren, het
is juist het door Veraart gewraakte tekort in Nolens, dat deze niet meer
in staat was leiding to even op de we naar het ideaal. Het meest
afdoend heeft Nolens dit zelfgedemonstreerd in zijn laatste rede over
het „kapitalisme" ,--- een akademies betoog over de architektuur van een
huis, dat in voile brand staat. En dat een dag na het betoog van
Marchant 1 (zie mijn kroniek in de vorige jg. van Roeping).
4) Veraart heeft in zijn artiekel gewraakt het optreden van Nolens
als leider van de r.k. kamerfractie, vooral toen hi" nog slechts als „diktator" kon optreden, en bijna niet meer argumenteerde voor zijn fractie.
Dit kon, aldus Veraart, wijl de meerderheid der fractie ver beneden
Nolens stond ; „de kleine elite, met een taak belast, kon zich zeergoed
met hetgemis aan democratie in het kamerbeleid vereenigen. De enkeling daaruit, die er anders over denkt, heeft naar buiten alien invloed
reeds verloren of is nog niet aan invloed naar buiten toe".
Hierop nu repliceert de Volkskrant in totaal als volt :
„In dezen „enkeling" wil professor Veraart klaarblijkelijk zijn eigen
ortret geteekend zien".
P
„Die zit" -- zegt de gezapige Volkskrantlezer, en de handige maar
maar niet bijzonder faire debater, die de Volkskrant-schrijver is, heeft
de aandacht van de zaak Nolens afgeleid, en er een zaak Veraart van
gemaakt.
Het kan best zijn dat Veraart bijvoorbeeld aan zichzelf gedacht heeft,
misschien ook aan de heer Loerakker of de heer Lockefeer, --- wat doet
het er toe ? De vraag is of Nolens een diktator was geworden „die
zelfsgeen rekenschap meer gaf van wat hi` deed", zoals „de V."formuleert, blijkbaar we1 ingelicht over de interne verhoudingen in de fractie.

5) „ Hoe , zoo vraagt (de Volkskrant), heeft de hoogleeraar vier jaar
lang onder dezen dictator willen staan --- in gezelschap van zooveel
minderwaardigen .-- en zou hi' er, indien de omstandigheden het niet
hadden verhinderd, tot diens laatsten snik onder hebbengestaan?"
Hoe is het mogelik, vraagt men zich af, dat in 1931 nog een der elk
Ofwel infiam, Ofwel imbeciel stukje plattelandsjournalistiek mogelik is?
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Kiest een kamerlid soms zijn milieu ? Liet Loerakker zich kiezen om
onder Nolens te staan ? Liet Nolens zich kiezen om met Braat onder
een dak te huizen ?
Hoe wijd zouden de welriekende riolen der journalistieke vuilschrijverij
zijn open gegaan als Veraart eens openlik geweigerd had „onder Nolens""
te staan 1 Len klein staaltje kon men dezer dagen beleven, toen Van
Poll verweten werd (in De Tijd) zijn eigen mening gegeven te hebben
zonder de inrniddels overladen Nolens radiografies te hebben geraadpleegd en v. Poll — insinuerenderwijs gevraagd werd : namens wie
spreekt gij ? Alsof een Kamerlid niet namens zichzelf meer spreken mag
Neen, journaille, prijs het
van 11w standpunt
veeleer in Veraart
dat hi' tot het einde toe de eenheid van de r. k. staatspartij heeft voorgestaan lees zijn „Opstellen over Politiek" dat hi' de r. k. kamerfractie als een eenheid heeft willen bestendigen ondanks een zeer krachtige handhaving zijner zelfstandigheid t.o.v. Nolens (de Volkskrant herleze
de Handelingen van 1925-1929).
*

*

1k heb het nuttig geoordeeld van redadiewege (en niet door Veraart)
op het Volkskrant-geschrijf te antwoorden. Polemiek over ons tijdschrift
en de inhoud ervan vermijden wij zoveel mogelik een uitzondering
moge gemaakt voor het Volkskrant-artiekel, omdat het zo voortreflik de
bodemloze hersenloosheid van een deel onzer journalistiek demonstreert,
omdat het, anderzijds, weer eens even toont, tot welk een mate van
z2Ifverlaging sommige anoynieme jou
rnalistiek vervalt, wanneer die een
hem ongevallig persoon kan attaqueren, aan welk een mate van verguizing nog altijd
er is niets veranderd sinds de tijden van Schaepman I de beste Nederlanders kunnen blootstaan zelfs van de zijde
van een zooppervlakkig wezen als de auteur van de Volkskrant blijkt
te zijn.
g
Voor de onkristelike haat, waardoor sommigen teen
Veraart bezield
zijn, is een verontschuldiging.
Voor hun ophemelerij van Nolens maar ene : de sentimentaliteit, deze
typiese eigenschap van de nuchtere Nederlander zodat hij een pen in
zijn vingers neemt om een anoniem geschrift te produceren.
* *

Toen nu twee jaar geleden professor Veraart zijn eerste artikel in
„Roeping" schreef, verstrekte „De Maasbode" ons behalve de groeten,
gratis de vaderlike raad Veraart zo spoedig mogelik aan de dijk te zetten.
Ondanks menigsverschillen op bepaalde punten
waarvan een publieke redactionelepoleniek met Veraart in de vorige jaargang getuigen
hebben wij er nog een ogenblik over gedacht Veraart zelfs eerkan
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vol te ontslaan, --, omdat wij zijn medewerking ten allerhoogste waarderen.
Wij denken er niet aan een eerlik man, een scherpzinnig denker, een
der weinige „staatkundigen" met ruggegraat, een voortreflik stylist te
vervangen b.v. door een huilebalk als de man van de Volkskrant die
zich met een jantje van Leiden en een reeks sofismen van zijn „problemen" afmaakt.
Wij willen alleen nog opmerken --niet omdat het ons verwondert,
maar alleen om het vast te stellen -- dat Brom met minder recht de
negatie van Beysens in de niet-Katholieke pers mocht wraken, als wij de
negatie van Veraart in de Katholieke pers, behalve dan wanneer die pers
een oude en klaarblijkelik niet te vergeten vete teen Veraart weer meent
te kunnen oprakelen.
Tot hoelang zal onze Katholieke staatkunde mee gevormd worden door
persoonlike kleingevoeligheden en weinig faire journalistiek?
Len terloopse uitzondering mogen wij maken voor de bespreking
b
van ons laatste Roeping-nummer in „De Tijd", ter overweging aanevolen aan de Volkskrant-man:
„Bij den dood van Mgr. Nolens" herdacht prof. Veraart den overleden
staatsman in een waardeerend artikel, dat echter een scherp idee geeft
van wat Nolens miste en eindigt met een stelling, die, zoo ze waar moet
zijn — de zwaarste beschuldiging inhoudt, welke men teen een staatsman maar kan uitbrengen: Nolens zou zich teen het nieuwe zoo ijzig
verzet hebben „niet omdat het nieuwe hem zoo tegenstond, maar omdat hij besefte, dat hi van dot nieuwe geen leidsman kon zijn."
Wij willen een oordeel strijken in een zaak, waarvan ons onderdeelen
ontgingen, maar tusschen de soms weinig maatgevoelige artikels, waarmee
de overledenegehuldigd werd, lijkt ons het artikel van prof. Veraart een
bewuste ---- en voor de toekomst geenszins onbeduidende wanklank".
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VIER VERZEN VOOR ANNIE
I.
EERSTE WANDELING.

Het trok Haar sneeuwen en de wind schoot straf
en onder scherpe hoeken door den avond,
het land lag duister, siechts de hemel gaf
een zwak grauw licht terplaatse waar de maan stond.
Wij vonden, na ons eerste gesprek minder verward,
de woorden die de onzekerheid verdreven ;
gij boeide de aandacht van mijn ontrust hart
met 't kalm verhaal van uw jong meisjesleven.
De wereld rond ons bleef een vreemd gebied
een zwart veld, donker water, een smal looppad,
maar in de verte helderder werd het verschiet
waar sterren schenen en de nacht geen macht had.
Door heel den hemel werd het aangedragen,
klaar en vol boven ons bloeide de maan.
Toen gij uw oogen in dien glans hebt opgeslagen,
is al mijn twijfel bij hun licht vergaan 1
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II.
HET TAFELTJE IN HET RESTAURANT.

De ruimte stond gespannen voor de ruit,
wij in het duister zaten hand in hand,
longs het terras trilde op den lichten band
der straat beweging en gedempt geluid.
Een booglamp stak zijn goudglans in het haar
der midinettes, langsgaand met twee of Brie,
achter ons uit de zaal klonk radio-paris
boven het zwak gerucht uit dancing en bar.
Fen groene vonk hing in het whiskeyglas,
een bioscoopplaat averechts Haar 't licht,
verlangend naast mij school je stil gezicht
tusschen de hooge plooien van je jas.
De harde spanning om mijn moede mond
kwam zacht tot rust tegen je warme wang,
wij waren niet meer eenzaam, niet meer bang —
Liefste ! onder dezen kus begon ons groot verbond.
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III.

KOSMISCH CENTRUM
Het zong rondom ons, alle sterren zongen
Orion en het Zesgesternte en de Groote Beer,
en van de snaren deter wereld sprongen
de klanken door haar onbewogen sfeer.
Het Licht der steden brandde Tangs den Binder,
vuurtorenvlammen speelden boven zee,
wij, bij een landhek, vonden in den schijn der
oogen van de' ander rust, en volkomen vree.
Ilc die gloed der verre havenstraten,
— die roode hel — to Lang ben doorgegaan,
vergat de wanhoop en de wonden der gelaten
daar samen voortgejaagd in 66n vervloekten waan!
Jij hebt de pijn, de angst en de verdrongen
smart in mijne schuwe ziel volstrekt tenietgedaan,
hier, waar je oogen straalden en de sterren zongen
en de omgang optrok van een late maan.
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IV.
NA EEN KWARTAAL

Nu is het schelle wonder van je komst
alle avonden een vaste gift geworden;
mijn eerste hevige vreugde om je vondst,
wêl vreugde nog, maar van bestemder orde.
Het botsen onzer schuchterheid en lust
bedaard tot een vlot spel van tactische manieren,
de teere liefkoozing vervaagd in de bewust
gretige drift van lippen en vingerspieren.
De trouwe expressie van je jong gezicht
wel meer bekend, maar minder opgewonden ;
en de oude Stijl in ieder nieuw gedicht
door mil' van dag tot dag ietwat teruggevonden.
De dwaasheid ruimde plaats aan het verstand,
onze oogen wisselden 't verliefde kijken
voor 't critischer — bij dit enger verband:
waar Ik tot Ons werd, jij tot mijn gelijke i
A. J. D. VAN OOSTEN.
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AFTERNOON-TEA
Het bloklijf van den trein en het schichten van de rails
onder den kolk van de zon
en een absorbeerend station
een geelectriseerd plein
het beginpunt van een magere tram en wij een tijdlang
achter het glas
de zon boven de stad met ons mee
het is vol
de menschen staan in 't pad
de man een dubbeltje
en de rivier met schepen en dan een vuile stratenmassa
met vierhoog huizen
rangeerterreinen en spelende voetballers
en kinderen
alles aan den anderen kant van het glas
en jouw gezichtje aan dezen kant en daarnaast ik.
Hier is de lus van het eindpunt en we wandelen Tangs
de haven
de zon speelt lente met de verdorde menschen
kantoorjongens en winkelmeisjes
nette hoeden en zondagsche jurkjes
en een beetje flirten
een vliegtuig doer de zon na
het spiegelt.
Wij gaan door het hek
het restaurant zit vol
dan komt het autopark
daarna volgen de hangars
daar keeren we terug
de wind verspreidt benzine en er staat een kleine eenmotor to loeien
het dagjesvolk staat met open monden en er gaan twee
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juffrouwen een beer en een kindje mee
dat zijn de pleziervluchten
en uit de zes loudspeakers tegelijk begint het bioscooporgel
„dancing animal crackers" te spelen
dat is een goede blues als hij goed gesyncopeerd
words
en de zon is over alles tezamen en voornamelijk op jouw
goudbruine muts.
Komaan I
in het ticket-bureau staan twee Lange jongens met een
sleeprok te praten en wij krijgen plaatsbewijzen voor een
vlucht boven de stad
die twee doers het om de beurt
dat groote en dat kleine toestel
en wij gaan in 't groote
die sleeprok keek je na baby
en wij op de beste plaatsen
vlak achter dien jongen met zijn hoofdkap
achter den motor
jij weet nu hoe vliegen is
een spiraal met een kleine lus in 't midden
een minuut of zes een eindje boven den grond
optrekken en neerlaten meegerekend
en de stad is een grauwe bloem met het vruchtbeginsel
van een kerk zwart in 't midden en er kruipen overal rupsen
en de rivier is een verrassing met remous.
Dus jij hebt je vliegkaart gekregen en wij drinkers thee
op het terras
de zon is lekker maar de wind koud
en ze gaan stoer aan den gang met sportvliegtuigen doch
ze stunten niet en er gebeurt ook verder niets
alleen de groote vierkante kilt uit brussel dealt neer en de
menschen steppers Bruit

en dan gaat het Witte ding weer verder.

135
Nu doen wij een kort verhaaltje aan elkaar met onze oogen
en aldoor starten er kellners van het buffet
allemaal eendekkers met bier en thee
bier en thee en een beetje suiker en melk
ze doen hier en daar een tusschenlanding en de zon schiet
over porcelein en nikkel en ze hebben allemaal kale hoofden
en een protserige dame morst een beetje en begins to
krijschen en haar gemaal strijkt het weg
en vier nette heeren die ik ken zitten aan een tafeltje
ze doen het voorzichtig want ze zijn getrouwd
maar ik zie hen toch lachen naar den sleeprok bij
het ticketbureau
en als we voorbijgaan naar den uitgang kijkt ze jou weer
na baby.
En de boot gaat over het water
en de trein gaat over de rails
en de zon gaat over den horizon
en jij gaat met mij den avond in
het is allemaal een kleine spiraal met een geringe
wending en starten en landen meegerekend duurt het
niet lang
dat noemen wij nu : leaven
goed
wij weten tenminste dat we geleefd hebben
wij alleen
of misschien ook die sleeprok
anders zou ze zoo jaloersch niet op je zijn geweest.
A. J. D. VAN OOSTEN.
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BRIEF VAN PIETER VAN DER MEER DE
WALCHEREN
PAX

Allerzielen 1931
Issy les Moulineaux (Seine)
52 rue Baudin.

BESTE VRIEND GERARD,
Toen ik je Kapitalisme-nummer las, moest ik wel terugdenken — lets wat ik zelden of nooit doe, ik leef nog altijd,
elk boordevol uur „plukkend", naar de toekomst1 — aan
den te korten tijd, — waaraan ik geen eind gemaakt heb 1 —
van vechten en goed, helder rumoer, van frisch nieuw leven,
Welke ik het voorrecht had mede te werken met van Poll,
van Wel en Kropman aan de oude N. Eeuw, het vaak in
die jaren smadelijk gescholden „roode" weekblad uit Helmond. Sindsdien zijn er heel wat vitrages, horretjes, spionnen,
anti-makassers, leunstoelen, spinraggen enz. enz. zelfs in de
Hollandsche binnenkamers opgeruimd ; en is er oak zoo
iets geweest als die prachtig-klare, rustige encycliek van
Pius XI Quadragesimo anno, en de pathetische piuselijke
brief over de werkloozen. Er is dus iets veranderd in het
„klimaat" van het katholicisme, al heeft het heel wat lui
aan het niezen gebracht en verkouden gemaakt I Roeping
verricht een uitmuntend en dringend noodig werk met het
snelle uiteenzetten van het wanhopige vraagstuk „des Kapitalismus"1 en het stevig aanpakken om een oplossing te
vinden. Ik vraag mij echter dikwijls af, of het al niet te laat is.
Hetgeen volstrekt niet zeggen wil, dat ik zou verlangen bij
de pakken neer te gaan zitten, in de buurt van de te voorzichtigen, Wier deugd waarop ze zich laten voorstaan, machtig veel gelijkt op benauwde kleinzieligheid, meer dan op
de deugd: voorzichtigheid. Hier ook in Frankrijk ken ik
razend knappe koppen, die vol ijver bezig zijn al die urgente
problemen te doorvorschen en aanteekeningen maken en
heele bibliotheken lezen, om plotseling een paar bladzijden
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te schrijven, weergaloos van heldere definities, maar twee
dagen later hun kort manuscript koortsachtig gaan omwerken,
of verscheuren, omdat het vraagstuk zoo gecompliceerd is,
dat ze eerst nog weer eenige bibliotheken moeten doorwerken, alvorens hun meening te boek te stellen. Zij staan
uiterst wantrouwend en met een lichte minachting tegenover
de enkelingen die de noodklok luien en zich wel eens vergissen. Die edele geleerden praten voortreffelijk, zijn weergaloos scherp van geest, komen bij elkaar om de allerjuiste,
eenig-ware definitie vast te stellen en onderwiji staat het
heele huffs in brand] En toch schrikken zij zich een rolberoerte en vinden het ongepast als de een of ander minder
stevig-onderlegde jongeling of grijsaard, die ook wel geleerd
is maar geen kamergeleerde en die andere menschen kept
dan enkel collega's en van het leven houdt in heel zijn
schoonheid en zijn verschrikkingen, als zoo'n vermetele
`ns 'n stem opzet, het S.O.S. uitzendt en zelf niet met een
volmaakt uitgeruste reddingsboot, die nog niet klaar is, maar
op een zeer wrak vlot ter redding toesnelt 1
je zult je allengs gaan afvragen, o Gerard, waar ik naar
toe wi11 en wat voor dwaze verwaandheid mij drijft om
mijn neus te steken in dergelijke zaken, waar ik geen benul
van heb. Laat ik je geruststellen, vriend. Juist als petekind
van Leon Bloy, dus iemand direct uit de School van
Bloy (zie Roeping Oct.-no. biz. 15, arcikel van Veraart) —
heb ik van of mijn doop (meer dan 20 jaar geleden) geleerd,
juist van Bloy, dat het katholicisme een wereldmacht is,
een levees- en wereldbeschouwing die heel het leven, het
bovennatuurlijke zoowel als het natuurlijke omvat, doordringt
en ordent. Dus ook de sociaal-economische verhoudingen.
Katholiek-zijn is Universeel-zijn.
Het is dus enkel en alleen naar aanleiding van dat zinnetie,
dat zoo onverwacht verschijnt in Veraart's betoog, dat ik
op Allerzielen, waar het gaat om andere dan sociaal-economische verhoudingen, aan je schrij£ je moet aan Veraart
zeggen le) dat er nooit een school van Bloy bestaan heeft,
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bestaat en zal bestaan l 2e) dat Bloy zelf niet teruggrijpt
naar het middeleeuwsche „ideaal". Hij was Been man van
het verleden. Laten we elkander goed begrijpen : hij houdt
wel van den geest dier vroege tijden omdat er geloof was ;
— Chartres is nog een wonder (ik ben er van de zomer
geweest ; — 't is een wereld.....). — 1k ga
nog met
weer verder met mijn betoog : — een Romaansch dorpskerkje of `n mozaiek kun je in 1931 nog best heelemaal
bewonderen, met hart en geest. Thomas deugt nog altijd
om problemen te verhelderen en op te lossen en we verrijken ons geestelijk leven nog steeds met de mystieken en
heiligen dier eeuwen. Maar daarom staart Bloy zich niet
blind op de Middeleeuwen (nOch zijn School 0 als ware het
een paradijs geweest. Bloy verwachtte, hoopte het nieuwe
gelaat der aarde. Hij moest niets hebben van wat vooibij
was, ten minste niet de oude voorbije vormen. Hij heeft
zelfs eenmaal beweerd, dat de oude Orden als Benedictijnen,
Dominicanen, Trappisten, Karthuizers afgedaan hadden l Er
moest jets nieuws komen, om het aanschijn der aarde, dus
het leven der menschen, innerlijk en uiterlijk te veranderen.
De School van Bloy 1 Neem Maritain, toch ook uit die
instelling voortgekomen I Grijpt de schrijver van Anti-moderne
(wat hetzelfde beteekent als ULTRA-moderne), van Religion
et Culture, van Art et Scolastique etc. etc. sours terug naar
het middeleeuwsche ideaal? Het is te dwaas om zooiets te
beweren.
De stelling van Veraart : Het Katholicisme als Wereldmacht eischt die sociaal-economische orde, die de meeste
waarborgen biedt, dat de mensch zijn eeuwig doel bereikt
en dat de mensch zijn menschenwaarde het - best ontplooit
(biz. 16); — maar dat is zuiver Bloy, zuiver Maritain. Aileen
Bloy heeft het nooit op deze wijze geformuleerd — Maritain
wel I Bloy is een dichter en voor zoover ik weet, is er uit
zijn „School" nooit een sociaal-econoom voortgekomen
(hetgeen jammer is I een sociaal-econoom die zijn boeken
inzet met `n Bloy-exegese, zooals Orel met een Wagner-
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uitlegl) Wel schudt Bloy een groot, alsmaar grooter wordend
aantal jongeren en ouderen wakker, juist doordat hij het
Katholicisme niet als een zelfs belangrijk onderdeeltje van
het leven, maar als het eenige universeele verklaart, als een
wereldmacht, niet enkel om de sociaal-economische verhoudingen te ordenen, maar om heel het leven te regelen naar
het eenige doel. Hij legt Been nadruk op de soc. econ.
orde (hij kende het woord misschien niet eens ; maar als er
ooit een mensch aan den lijve geleden heeft door de soc,
econom. wanorde, dan is het Bloy welt}. Hij neemt Gods
woord au serieux : Zoek eerst het Koninkrijk Gods etc. —
en iemand die van deze waarheid overtuigd is, sluit daarbij
van zelf in, een rechtvaardige, Kath. soc. econom. orde.
Ik geef toe dat Bloy niet zelden zijn zorg en angst uitgesproken heeft, evenals van Poll, jij, en menige andere
schrijver over deze vraagstukken, dat het te laat is geworden
om nog met zeer zuiver opbouwende theorieen aan te komen
dragen tot redding van de maatschappij. Welke uitlating
echter eerder een aansporing is tot snel en doortastend
handelen (en niet voorzichtig blijven doorleuteren) dan een
belemmering of een opzettelijk ontmoedigen en bij de pakken gaan neer zitten (hetgeen quietisme zou zijn ; anathema
sit 1)
Ziedaar wat je te zeggen hebt aan Veraart, vriend Gerard. je Kroniek aan het eind van je nummer smaakt mij
best. Spoedig schrijf ik je ook over een andere kwestie
we gaan hier n.l. een groot tijdschrift oprichten met de
jonge Katholieken, internationaal Katholiek, de voorhoede,
de uiterste voorhoede. De „voorzichtigen" zitten al te piepen van benauwdheid, en schuddebollen hun wijze hoofden.
„Nouvel Esprit" is de titel, hoogstwaarschijnlijk. Ook nietkatholieken werken mee, maar die krijgen onmiddellijk repliek
en rechtzetting. 0 als wij toch maar durven 1 een beetje
a vontuur 1
Baste Gerard, een stevige handdruk van je vriend Pieter,
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die ten Zuiden van je Groot-Nederland woont 1 (Goddank
is het nog 4 uur sporen van Duinkerken naar Parij s 1)
p■,. .l

p.. . .

#.. . 1

P.S. Er bestaat Been School van Bloy11 Is het sours een
onderbewuste gedachtenassociatie geweest bij Veraart, van
de Cabiers Leon Bloy, naar l'Ecote1 etc. 1 ')
1) Met weglating van de particuliere aangelegenheden, drukten wij
hierboven of een brief van Pieter van der Meer de Walcheren aan
Gerard Knuvelder, --- waarop Professor Veraart in ons volgend nummer
zal repliceren.
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POLITIEKE KRONIEK XVI
CRISIS, CRISISBESTRIJDING, CRISISMINISTERIE.

H

ET bestek van deze kroniek laat niet toe het resul-

taat van een onderzoek Haar de crisisoorzaken vast
te leggen. Voor mijn doel heb ik dat ook niet noodig.
Ben duidelijk beeld van de crisis zelf, in groote lijnen, is
voldoende. En dan staan de volgende feiten vast : Dat
de crisis in Naar verloop en ernstige sociaal-economische
gevolgen voor een belangrijk deel kan worden bedwongen
door een nationale actieve welvaartspolitiek. En dat de
hevige werking, die de crisis ook in ons land heeft, voorkomen had kunnen worden, indien wij een regeering en
volksvertegenwoordiging hadden gehad — zeg de laatste
zes jaren, na de crisis 1921-1923 — die een actieve welvaarts-politiek hadden willen en kunnen voeren. —
Toen in 1921 de belangrijke eerste na-oorlogscrisis zich
openbaarde, schreef ik in „De Tijd" :i)
„Gaat dat zoo maar? Kan het maar geoorloofd worden
geacht, dat een werkgever zijn fabriek sluit, zonder aan
iemand verantwoording to doen ? Alsof het privaat-eigendom
der productiemiddelen geen sociale plichten meebracht1
Alsof het open of gesloten zijn van de fabriek niet een
zaak was, die alien aangaat, die daarin werken 1 En eens
aangenomen, dat de fabriek wel dicht moet, omdat er geen
vraag meer is, dan is het alweer de eisch onzer arbeiders,
dat zij die noodzakelijkheid door de oogen van hun vertrouwensmannen zelf leeren zien, en dat er terdege met
hen wordt overlegd, wat hun geldelijke toestand zal zijn,
zoolang de fabriek gesloten blijft. Dit laatste ook in verband met de geldelijke positie van de fabriek in de laatste
1) „De Titc1", 21 Jan. 1921, „Het is tije. (Opstel XII in „Medezeggenschap en BedritEsorganisatie").
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jaren. Of denkt men sours, dat het maar aangaat, dat een
fabrikant het risico van zich afschuift in deze dagen van
malaise en dat hij zich verder niet bekommert our hen, die
in de dagen van voorspoed bij de productie helpen

r

Nog altijd meen ik, dat hier wordt geraakt in het hart
der crisis-kwestie in de kapitalistische maatschappij — en
dat dit betoog (met wijdere strekking natuurlijk dan de gedachten der geschreven woorden 1) in 1931 geldt zooals het
in 1921 gold.
Onze hoogconjunctuur is de tijd van algemeen potverterenl De arbeider verteert pot, de kapitalist verteert
pot en de ondernemer verteert pot. En de staat niet het
minst — maar daarover aanstonds. Inplaats dat men de
conjunctuurgolven zooveel mogelijk wegwerkt en een horizontale conjunctuurlijn tracht te volgen — rent men alien op
de baldadigste wijze van berg naar dal. Hoe zou het ook
anders kunnen in een maatschappij, die nu al jaren lang
het a b c van publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie negeert
en die den Staat nog altijd een veel te beperkte plaats
geeft in het economisch bestel? leder voor zich en God
voor ons alien] Als wij zonder revolutie deze misere doorkomen, wel, dan klauteren we weer langzaam den berg op
en vieren daarboven opnieuw het feest van 1919 en 1928 —
om weer wat later het dal in te tuimelen. Schouten vindt
het zoo „historisch gegroeid" en Colijn vindt het de natuurlijkste zaak van de wereld ..... .
Is er immers op nationalen bodem wel iets te doen?
Slachtoffers ziin we — zoo wordt toch telkens gesuggereerd
— van Internationale fatale verschijnselen : wat kunnen wij
in dien maalstroom nog richting houden ? We worden meegesleurd en zijn machteloos. Voor ons snelverkeer hebben
we agenten op den weg en als de storm op de kust dreigt
klinkt tijdig het „weest op uw hoede" — maar voor het
voornaamste : ons economisch Leven, heerscht de natuurtoestand van Kaninefaten en Batavieren, die immers ook als
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katten verdronken, omdat ze de kunst van dijken maken nog
niet verstonden . . . ..
Natuurlijk hoefde het zoo niet te zijn — al is er geen
sterfelijk mensch, die, bij zinnen, beweert, dat we zonder
schade dezen crisistijd kunnen doorkomen. Het hoefde zoo
niet: als regeering en volksvertegenwoordiging in 1921 b.v.
de publiekrechtelijke bedrigsorganisatie, daarin de medezeggenschap, daarmee de geordende loon-, prijzen- en reserveeringspolitiek onder hooger toezicht, en alles wat er verder
bij behoort, hadden willen aanvaarden — voor industrie,
scheepvaart en landbouw. Als zij hadden begrepen „dat
het tijd was". En als men — belangrijkst gevolg daarvan — gelouterd door de jaren 1921-1924, in de jaren 1924-1928
niet als verdwaasden was voortgehold — en, zonder leiding
als men was, wel moest voorthollen I — in de zinnelooze
hoop, dat die slechte tijd noon meer zou terugkomen 1 Als
ook de Staat had begrepen, op het gebied der collectieve
behoeftebevrediging een geweldige taak te hebben, en ervoor
te moeten waken, dat het yolk bij nieuwe dreiging economisch weerbaar zou zijn.
En hier kom ik op het beleid van den minister van finanden, vooral dan minister de Geer. Zoo prutserig als nu zijn
saneeringswerk is — pakken waar je het geld maar kunt
krijgen, zonder eenig systeem of bijzondere kunst — zoo
onvoldoende was zijn politiek in de vette jaren. Zeker, hij
heeft met de overschotten onze nationalen schuld verminderd, — maar in plaats van dit bewust te doen met het oog
op reserve in crisisjaren, heeft hij getoond, dit niet bewust te
doen, omdat hij pracbtige sommen der belasting prijs gaf en
bet terugkeeren in bet „vrije verkeer'', waar ze boegenaamd
geen enkel goed hebben aangericbt. Integendeel hebben zij
het zoo opgeblazen economisch Leven nog wat meer helpen
opblazen 1 Had hij zich desnoods beperkt — wat al bekrompen zou zijn geweest 1) — tot zijn schulddelgingspoli1) Ik berinner aan mijn redevoeringen in de He Kamer bij de verIaging der Belastingen. (o.a. Handelingen, II, 19 Oct. 1926, blz. 68).
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tiek, dan had hij met die talriike millioenen aan Wasting
in ieder geval onze schuld zoo verminderd, dat nu claardoor
reeds alleen een geweldig fonds beschikbaar was geweest
om het bedrijfsleven in den crisistijd te stimuleeren en zooveel mogelijk op peil te houden.

Dit brengt mij dan op de actueele regeeringspolitiek en,
naar het schijnt, de politiek van de groote meerderheid van
deze Kamer. Behalve hier en dear een maatregel niet
eens altijd van onverdacht allooi 1 — niets anders dan sluitend-maken-van-de-begrooting-politiek. Geen kloeke poging
om nu althans voor een nieuwe periode het bedrijfsleven
te wapenen ; verder dan de Bedrijfsradenwet-Verschuur
brengt men het niet — en misschien nog niet eens zoover.
Geen. machtig fonds — door vrijwillige of gedwongen leening tegen minimaal rente-type om, na sluitend making
van de begrooting, met redele middelen (als o.a. zeer sterke
besnoeiing van de militaire uitgaven zooals Albarda will),
overal het bedrijfsleven zooveel mogelijk op gang te houden.
Dus natuurlijk precies het omgekeerde van stopzetting der
Zuiderzeewerken zie het voortreffelijk artikel van van
Usselsteyn in „de Groene" van 31 October j.l. maar veel
meer werken op touw zetten (bouwwerken, electriciteitswerken, ontginningswerken, mijnwerken enz.) om aanstonds,
bij de onvermijdelijke nieuwe hoogconjunctuur, dit te bereiken : een economisch nog veel beter toegerust Nederland,
dat opnieuw behoorlijke welvaart van gn yolk geniet.
Naarmate dan de intemationale conjunctuurliin weer oploopt, zou het Fonds (en de daarvoor op te richten Staatsbank) zich terugtrekken; steeds bescheidener taak nemen,
naarmate het (publiekrechtelijk georganiseerd) bedrilfsleven
weer grooter levendigheid vertoont. Een stevige bocht zou
uit de lage golf der conjunctuur zijn weggenomen en annoemlijk Teed aan zoo groat volksdeel worden bespaard.
En van de onvermiidelijk weer rijker vloeiende belasting-
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opbrengst zou een aanzienlijk deel worden genomen om
de nieuwe bijzondere Staatsschuld te delgen.
Van Minister de Geer is voor dit alles niets te verwachten.
Hij gelooft immers niet in de economische taak van den
Staat. Economisch is hij een leerling van de liberaal-politieke
School. Na dezen tijd komt een andere tijd — en loonsverlaging is een eenvoudig procede. Even eenvoudig als
verlaging van ambtenarensalarissen en die stomme 2 0/0 verhooging der invoerrechten1 Dat praat men op een achtermiddag bij elkaar en het domme potlood schrijft het in vijf
minuten op. Een Welvaartsfonds is 'n heel andere taak 1
Daaraan zou men moeten zwoegen maar het zou dan
ook een monument zijn voor het nageslacht : zoo bestreed
men in 1931 —1933 de gevolgen der groote crisis in Nederlandl
Vallen wij de Geer en het schuchtere groepje om hem
heen niet te hard 1 Wat voor spoorslag krijgen zij uit deze
Kamer? Colijn en Schokking zijn even trouwe leerlingen
uit de liberaal-politieke school als de Geer. Zij weten en
willen ook niets anders.
En onze R. K. Fractie met haar nieuwen leider Aalberse ?
Heb ik wel noodig hier te zeggen, hoe hartelijk ik mij
zou hebben verheugd, indien het optreden van den nieuwen
leider zou hebben beteekend : een krachtig en een nieuw
geluid ? Indien accieve welvaartspolitiek, een politiek van
nu de canden op elkaar en niet in ontwrichting berusten
maar aangepakt met alle kracht, in de partij, die ook mijn
partij is, zou zijn aangeboden en verdedigd ? Indien daarvandaan niet was gesteld de flauwe vraag aan Albarda voor
medewerking aan een „nationaal" kabinet, maar de reêele
vraag : wilt gij met ons medewerken aan een democratisch
kabinet, dat steunen zal met alle kracht het arbeidende yolk
in al zijn geledingen — en natuurlijk niet „de arbeiders"
alleen 1 — en dat een even solied als vooruitstrevend beleid gaat voeren ? Ik zou er trotsch en gelukkig mee zijn
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geweest en van deze bescheiden plaats den nieuwen gang
van zaken hebben gevolgd met dankbaarheid en bewondering.
Maar de teleurstelling is volkomen geweest.
Aalberse wil niet anders dan Colijn en Schokking en in
hoofdzaak niet anders dan Knottenbelt. Het slappe mengsel
van middeltjes van de sluitende begrooting zal ook hij
slikken — en, weer er zeker van, met hem de groote meerderheid van zijn fractie. De solidariteit en zelfs nog even
„Quadragesimo Anno" worden er bij voor den dag gehaald
— maar zij dienen tot geen enkel concreet constructief plan.
Het lijkt geleerd, als de loonen onmiddellijk aan de productie worden gekoppeld ; maar het is heelemaal niet geleerd, maar simplistisch, als alle betoogen uit de liberaalpolitieke school — en heeft dan ook de bedenkelijke
instemming van „Nieuwe Rotterdamsche Courant" en „Algemeen Handelsblad". Wat er allemaal vastzit aan het
loonvraagstuk — aan loon als kostenfactor en loon als koopkracht — kan men b.v. leeren, als men kennis wil nemen
van mijn beschouwingen naar aanleiding van Dr. Kreukniet's
dissertatie7 1) Slechts een onnoozele en geheel verouderde
Economie kan meenen, dat de bepaalde economische
structuur van een land niet van groote beteekenis is voor
de vraag, of loonsverlaging een algemeene verbetering van
welvaart kan beteekenenen. Al gaan thans al onze landarbeiders op een houtje bijten en al namen zij geen cent
loon meer, dan helpt dat onze landbouwers hoegenaamd
niets. En waarom eenig meerder verband gelegd tusschen
de loonen van thans nog zeer behoorlijk marcheerende verzekeringsmaatschappijen en de loonen van Twentsche textielarbeiders dan tusschen het loon van die textielarbeiders en
de nog zeer behoorlijke inkomsten van den manufacturengroothandelaar ? Waarom altijd al de arbeidsloonen op den
hoop gebezemd ? Of wil men terug naar de armoedige
crisisbeschouwingen van Mej. E. C. van Dorp in 1922 in
1) Het Vraagstuk der Loonsverhoogingen, Naamlooze Vennootschap
15 April, 15 Mei, 15 juli 1930.
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den Werkloosheidsraad') en meent men ook maar iets van
beteekenis aan den crisistoestand te kunnen veranderen
door op het loon van het equatiepunt alle arbeiders aan
het werk te zetten ?
Men had molten hopen, dat al die goedkoope loonbeschouwingen uit den tijd waren — en dat ze zeker niet
voor rekening zouden zijn genomen door een Aalberse,
Wiens antecedenten toch zouden doen gelooven, dat hij met
de Economie der liberaal-politieke School geheel had afgerekend. Met de gemeenplaatsen uit haar arsenaal heeft de
Economie zich Lang genoeg geblameerd ; zij zijn ooraiaak
van bet bitter beetje gezag, dat de Economie in het staatkundig Leven nog altijd geniet.
Maar erger is het geheel ontbreken van het constructief
plan, dat voor moedige mannen mogelijk en noodzakelijk is.
Toch is er den lichtpunt.
Aalberse sprak niet namens alien in zijn fractie. Max van
Poll heeft zich aangegord in De Morgen tegen de regeering
en voor constructieve politiek. Zal hij stand houden tegen
de ongetwijfeld groote meerderheid, en met hoeveel?
Hoe dankbaar zou ik hem feliciteeren, en wat zou dat
een verbetering zijn na al het kwaad der twee verloopen
jaren 1
Hier dient hoopvol te worden afgewacht.
J. A. VERAART.
1) Zie mijn „Economische Wetenschap en Sociale Politiek", Sociale
Voorzorg, Set.
1922.
P

Naschrift.
De drukproeven van deze kroniek krijg ik op den morgen
van Vrijdag 13 October — tegelijk met de Ochtendbladen,
die den afloop van de Algemeene Beschouwingen weergeven.
Met diepe schaamte lees ik het einde — en den defini-
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tieven politieken ondergang van Max van Poll. Niet de hoon
van „Nieuwe Rotterdamsche" en „Vooruit", niet de beklagenswaardige sofismen van „De Maasbode" — die zoo
ver durft te gaan om het niet stemmen voor de staatkundigonmogelijke motie der communisten door de socialisten
op een lijn te stellen met het niet stemmen door van Poll
voor de modes van Albarda en Marchant 1 — bepalen mijn
oordeel. Neen, de man, die alien tijd kreeg voor het meest
rustig overleg, die daarop zijn artikelen in „De Morgen"
kon bouwen, die dus geroepen was om stemming te vragen
over Hoofdstuk I en met kracht zijn : tegen 1 te doen hooren — is na een beklagenswaardig speechje afgedeinsd.
Desnoods had hij gestemd tegen de Motie-Marchant , desnoods — ofschoon dit nog minder begrijpelijk was geweest,
na de donne bestrijding van de Geer, die in armoede van
betoog een belangrijk tegenstander met Braat op een lijn
stelde, en na de Schund-literatuur van „De Nederlander", die
de onkunde van zijn lezers over begrootingstechniek misbruikte om een rekensommetje van Jan Kalebas op te zetten 1
— had hij tegen de Motie-Albarda gestemd. Maar het minimum had moeten zijn : stemming vragen over Hoofstuk I
en tegenstemmen.
1k heb het niet verwacht, last ik het eerlijk zeggen. De
twee verloopen jaren waren te erg geweest, dan dat bij zoo
vitaal punt een stand houden mocht worden gehoopt. Maar
mocht niet op zOOveel ervaring na twee jaren worden gerekend, dat van Poll zich niet in deze allergrootste nesterijen
zoo hebben gestoken 7 Maar ook aan dat minumum heeft
hij niet beantwoord.
De profetie van een staatsman : „van Poll, die in den
Partijraad niet alleen door Nolens maar zelfs door Ruys
werd „ingemaakt", zal in de Kamer reddeloos verdrinken 1"
is bewaarheid.
En nu is er niets meer dan het spiegelgladde water 1
J. A. V.
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ZIEKENZAAL
De dood geurt hier als bloemen geuren
en wiegelt langzaam en nabij
over de hoofden, die zij moeizaam beuren,
glimlachend in hun eigen medelij.
achter hun oogen zingen lichte kleuren:
vroeger, de zon, een tuin, het is voorbij -hun Lange handen grendelen de deuren
en drijven weerloos met het vallende getij.
maar in den avond, hoor, een jonge stem
bevrijdt zich sidderend van het dreigend duister,
duizenden dooden, God, omringen hem,
breken de wanden wild en grijpen hem
en wurgen star zijn laatst, verrukt gefluister ...
tusschen de dekens hijgend teruggezonken
sluit hij zijn 000gen... maar een Licht waait aan ...
God heeft zijn kleine stem zoo ver geklonken,
over den dood, dat gij het hebt verstaan?
GABRIEL SM1T
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IMMACULATA CONCEPTIO
Maria is in het dal gekomen
aan het water en de stifle boomen;
de avond, eerbiedig om haar gezicht,
beschermde haar in een kring van licht.
zij stond te luisteren aan den oever
naar de stem van den nacht; oneindig droever,
verlatener, hooger, ijl en alleen,
klonken die stemmen door haar heen:
een lied, — zij wist niet wear het begon.
maar het eindigde bij de avondzon;
een eenzame stem: op dezen nacht
had zij haar gansche Leven gewacht —
bloem onder bloemen, licht met het licht,
een kleine klank in het groote gedicht
van den nacht; met de sterren en de mean
zoo hoog en verheerlijkt in te gaan
de engel Gabriel is gekomen
en heeft haar bij de hand genomen.
door de boomen klonk het stille gerucht
van de winden hooger: „Gezegend de vrucht... "
als een bloem is de wereld opengebloeid,
zij is met het licht van de sterren vervloeid ...
in de breeds rivier zingt nog de rust
van haar hart, dat de engel heeft gekust,
de bloemen geuren nog van haar hand...
een pelgrim vindt eindelijk zijn vaderland.
Wdpion sur Meuse, Aug. 1931

GABRIEL SMIT
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MISDADIGERS..

D

E opvoering van Bruckner's „Misdadigers" onder regie

van Albert van Dalsum is geen teleurstelling geweest.
Zij heeft, opnieuw, de zekerheid bevestigd : dat er
van het „jonge" hollandsche tooneel niets meer te ver wachten is. Niets jongs en niets moderns : niets verrassends
niets dat dieper boeit.
Behoudens het, gelijk steeds, voortreffelijke, zeer persoonlijke spel van den regisseur, als Gustav Tunichtgut, en een
gevoelige creatie van Cruys Voorbergh, waren de creaties
der overige spelers precies zoo (niet ga yer, sterker, beter
of slechter, niet persoonlijker of onpersoonlijker) als wij
deze reeds Oxen tang en uit zooveel andere stukken kennen
reeds honderd maal zoo ontmoete types en typeeringen ;
voortzetting eener eindelooze herhaling : van zichzelf of van
anderen ; routine. Men draait met deze typeeringen steeds
in hetzelfde kringetje, — en in het kringetje van het breedsprakige, trage en gedetailleerde realisme. Van regie, spel
en stuk is het „moderne" slechts een fictie. Aileen het behandelde probleem is actueeler dan een Heyermans van
zooveel jaar geleden. Maar de actualiteit van een probleem
bepaalt nu eenmaal niet de moderniteit van een stuk, en
een decor (en dan nog dat decor) niet de moderniteit van
het spel.
Nag een uitzondering, eveneens geen teleurstelling, en
opnieuw een bevestiging (van een „afwijkende meening" ;
die echter al jaren geleden voor ons vas tstond), was het
van elk waarachtig-grooter talent gespeende spel van Charlotte Kohler. Toth zagen wij deze larmoyante, hysterische
en pathetische actrice zelden zoo doorloopend machteloos,
valsch-gevoelig, begriploos en, keer op keer, er naast als in
de gepassioneerde rol van Ernestine Puschek, — Welke rol
de zeer beperkte mogelijkheden van deze actrice ten eenenmale te boven gaat. Charlotte Kohler heeft (sours) alleen
een goed oogenblik als ze gaat huilen (als ze built is het
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al weer mis 1), en sours is ze eveneens niet onverdienstelijk
in een moment van elementair doorbrekende blijdschap.
Maar deze beide kunststukjes — reeds lien jaar geleden
zagen we haar precies . zoo „grienen'', en lachen, in Tolstoi's
„Opstanding" — herhaalt zij elk stuk, en elk stuk minstens
tienmaal, en elke keer vrijwel ongewijzigd. Zoodat we dat
nu zoetjesaan wel kennen en gelooven. Daartusschen in ligt,
tengevolge van de steeds veel te zware rollen die haar
worden toebedeeld, een dialogen Lang stuntelig-onbeholpen,
onzeker, valsch en wankel spel van passen en meten dat
Been oogenblik leeft. Het is „triplex" (gelijk haar roem als
„tragedienne"). Haar spel zou, als Charlotte Kohler niet zoo
afgrijselijk sentimenteele gezichten kon trekken, in een eenvoudig realistisch rolletje niet onverdienstelijk zijn (ze kan
b.v. erg leuk met haar schort de klep van een fornuis
opengooien, en zoo meer), maar als.... hm, als tragedienne....
Als tragedienne mist ze vooreerst het vermogen haar spel
naar binnen te verhevigen : zij words steeds, en dadelijk,
een en al luidruchtige, of nadrukkelijke (mimische), uiterlijkheid. Zij speelt zonder zelfbeheersching. Niel door te veel,
maar door gebrek aan temperament. Zij mist evenzeer
innerlijkheid, als inhoud en diepere intelligentie. Haar spel
is vooral argeloos : kinderlijk-ongecompliceerd, kinderlijkgedacht en, op de „groote momenten", bepaald kinderachtig
— larmoyant of plechtstatig, hol of hysterisch. Het is lawaaierig, omdat zij de verholen spanningen der hartstochten
al evenmin keno als de schuchtere schakeeringen eener
diepe gevoeligheid. Zij ontdekt van haar gestalten nimmer
die eerie, geheimzinnige levensadem welke dile gevoelens
en daden ontketent en bepaalt, welke een gestalte z(56 doet
handelen en niet anders, welke in elk gevoelen medetegenwoordig is, en elk gevoelen tot een samengesteldheid, tot
iets meervoudigs maakt. Dit laatste is bij Charlotte Kohler
nimmer het geval. Zij speelt nooit twee, Brie, vier gevoelens tegelijk, maar steeds achtereenvolgens, steeds enkelvoudig. Haar spel bepaalt zich dan ook (zonder die alles
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samenbindende levensadem) bijna doorloopend tot tegenspel,
tot een allegaartje van details ; het is nooit een zelfstandige
schepping (een mensch „uit een stuk - ). Het blijft fragmentarisch. Fen aaneenrijging van meer of minder dragelijk of
ondragelijk gespeelde, maar steeds tot in elk onderdeel
nadrukkelijk uitgebuite fragmenten — zonder organische
samenhang.
Daarom voorvoelt men ook n6Oit de mogelijkheden waartoe haar gestalten bestemd zijn.
Voorvoelde men, in dat eerste tooneel met Gustav Tunichtgut, dat die Ernestine, dat goeilge, argelooze, wat domme,
verschrikkelijk-verliefde, beetje-achterdochtige, gauw-gerustgestelde en weer blijde (plattelands ?) kind, enkele oogenblikken later een medeminnares zou kunnen vermoorden?
Men voorvoelde dit zelfs niet, toen ze Gustav's horloge
vond ; zelfs niet, toen ze Karla naar de keel vloog ! Voorvoelde men, dat die Ernestine, om haar minnaar te behouden.
tot dat wanhopig bedrog (het vervalschte doktersattest) in
staat was ? Voorvoelde men, dat deze vrouw, even hartstochtelijk en geheel als zij zich gaf, ook 'lam, ook trachtte
te behouden wat ze bedreigd wist en (blijkens dat bedrog) nagenoeg verlOren waande ; dat die Ernestine zich
zoo op haar minnaar zou kunnen wreken als zij thane deed
(zij dreef hem onschuldig de dood in)? — Men voorvoelde
de mogelijkheid van dit alles al evenmin als die verbeten HAAT tegen „den Heere Jezus - die, als zij er niet
geweest was, den bedrieger en vernieler van haar leven
ongestraft zou hebben laten verder leven. — Ik behoef u
wel niet te zeggen dat het heelemaal als een born uit de
lucht kwam gevallen dat zij van die haat tegen „den Heere
jezus - een snort godsdienstige vervoering maakte (en dat —
ineens1 — in een milieu en in een leven waar „de Heere
jezus - Been oogenblik een rol speelde 1).
Men voorvoelt deze mogelijkheden, deze groei, Welke
toch een zeer sterke, organische en dramatische climax bezit, noch bij de inzet van het stuk, noch vlak voor elk Bier
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mogelijkheden werkelijkheid wordt ; en op het moment zelf
gelOcift men er niet in en overtuigt zij niet. Men voorvoelt
ze niet omdat zij de psyche van deze gestalte op een veel
lager, alledaagscher en argeloozer niveau plaatste dan zich
haar handelingen voltrekken. Tusschen de uitgebeelde
psyche en de gegeven handelingen bestaat hoegenaamd
geen overeenstemming — vandaar dat deze laatste u voortdurend bevreemden. Een vrouw die tot dergelijke sentimenten
en handelingen in staat is als de Ernestine van Bruckner
begins niet als een week. sentimenteel, kneedkaar stopverfpoppetje als de Ernestine van Charlotte Kohler; en een
dergelijk weekdier als deze laatste eindigt niet met een zoodanige haat en wraak. Dat zijn niveaux waartusschen geen
(geen levend) contact bestaat. En er een contact tusschen
spelen leidt onmiddellijk en onherroepelijk tot opgescbroefd
spel. Uiterlijke brouhaha en bombarie moeten dan aanvullen
(en verbergen) wat het aan begrip en inhoud, aan innerlijke
spanning en werkelijk Leven misc. Haar spel is dan ook,
woordelijk en doorloopend, beneden (het vereisehte) peal,
en op de beslissende momenten overtuigt het minder dan
ooit. Haar creatie is dan ook geen kwestie van een andere
opvatting, van tinders zien, maar van verkeerd, van niet
zien, van geen opvatting : van niet in staat zijn een organisch-levende gestalte to scheppen.
En thans het stuk.
Het stuk zelf werpt, gelijk het programma mededeelt,
„een sociaal vraagstuk op dat vooral in den tegenwoordigen
tijd van het grootste belting geacht kan worden". — Maar
ja, we hebben op het tooneel al zooveel sociale vraagstukken behandeld gezien, dat we voor dat eindelooze geredeneer en gedemonstreer op de planken hoegenaamd geen
interesse meer bezitten. Voor sociale vraagstukken hebben
we onze dikke boeken en onze dikke menschen, en de cornmunisten op de Darn. — En heelemaal vergaat ons het

genoegen (in het vraagstuk en .... in het tooneel) als de
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probleem-stelling dermate gammel in het luchtledig wankelt
als in het onderhavige stuk het geval is. Het programma
bereidt u er reeds eenigszins op voor.
„Wij zijn alien misdadigers", least men daar, „in dien zin,
dat wij alien ter ongelukkiger tijd onder den drang van niet
meer te beteugelen driften — groote of zwakke, al naar
gelang ieders innerlijken inhoud — daden doen, die onze
sterkste moreele afkeuring hebben". Maar .... „mag men
zulke onder den drang van niet te beheerschen driften begane daden misdrijven noemen, en wat is de waarde van
de erkende rechtsbeginselen en rechtsspraak in verband met
deze „misdrijven"?" Geen, laat Bruckner op de laatste vraag
antwoorden. Er kan alleen sprake zijn van recht als het wezen
daarvan wortelt in een gemeenschappelijk denken en voelen.
Maar dat bestaat niet meer. Ons denken is stukgeslagen in
evenveel werelden als er individuen zijn. — En op de eerste
vraag antwoordt de jonge rechter als hij zegt : „Ik geloof,
dat wij er nooit achter zullen komen, wat recht is, als wij
dit begrip „misdaden" niet afgeschaft hebben".
De conclusie van het stuk is dan ook deze : dat de rechter zetelt in ons-zelf: het is ons eigen (beter ?) ik. — En
voor het overige (wat die niet te beteugelen driften betreft?):
maar vertrouwen en gelooven in het Leven . . . .
Wel verre van ons het bestaan van dit probleem voor de
moderne, aan zichzelf en (daarom) stuurloos aan haar overmachtige driften overgeleverde menschheid te ontkennen
— wij zijn zelfs van meaning dat de wérkelijkheid die aan
dit vraagstuk beantwoordt twintig maal navranter is dan de
schrijver ons heeft voelbaar gemaakt, — maar wij vragen
ons coch of waarom de schrijver Been oogenblik gezien heeft,
dat, zoo goad als onze handelingen door niet te beheerschen
driften bepaald worden, het eene oogenblik door b.v. levensangst en het andere door b.v. doodsangst, ook het oordeel
(een handeling toch als elke andere), behalve door de hartstochten, door de angst de waarbeid omtrent zichzelf te ontmoeten, bepaald, vertroebeld, vervalscht en ontvlucht kan
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worden ; dat dus wij-zelf wel allerminst de aangewezen personen zijn om onpartijdig over ons-zelf te oordeelen. Is
zelfs deze angst niet een der meest beslissende factoren bij
ons doen en laten? Aileen al het oordeelen over onszelf
vereischt grootheid en zuiverheid van gemoed : moeci. Maar
hoezeer hebben wij alien niet die angst gemeen, Welke van
Eeden eens deed schrijven : „ik wil niet weten, hoe die steel
is, hoe zij (de waterlelies) vastzitten in de modder, hoe zij
gevoed worden door den zwarten grone. En hoe weinigen
bezitten de onvervaarde optechtheid waarmede b.v. Dostojevski in de duistere drijfveeren van het gemoed dorst afdalen.
„Pour juger vrai, ii faut etre grand", en : „La puretê de
la pens& exige la puretè de l'dme. Hieraan valt niet te
tornen ; en deze uitspraak verschuift dan ook het oordeel
over onze daden naar wijzer en, vooral, naar „beter" menschen dan wij zijn (doch, helaas, tegenwoordig is een „titeltje"
al voldoende .... ) .
Dat in het algemeen. En we zouden hierover, en over
het navolgende, niet eens gesproken hebben als des schrijvers weinig voorname, en slechts naar een zijde gescherpt
denken, met het feit dat de gestalten zelf, ongewild, maar
overduidelijk, de onhoudbaarheid van des schrijvers oplossing demonstreerden, niet sevens het stuk als kunstwerk op
een inferieur plan plaatste ; en als . . . als de (corrupte) gedachtengang van den schrijver niet aan het lafste, en in zijn
gevolgen ook misdadigste en verwoestendste instinct van
den mensch tegemoet kwam : de vlucht voor elke verantwoordelijkheid.
Maar bepalen wij ons, in verband met de uitspraak dat
de rechter in ons binnenste zetelt en dat deze rechter voldoende is, tot de figuren van dit stuk. — De meeste dezer
menschen bekommeren zich al bitter weinig over het feit
dat ze misdadigers zijn. De kennis hiervan staat gelijk met
een volmaakte onverschilligheid voor het feit. Ze bekommeren
zich al evenmin (het is logisch) over een norm — althans
niet vciOr ze met den strafrechter in aanraking komen. Tot
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dat oogenblik leeft men zich uit : zijn driften, zijn begeerten,
zijn losgebroken, bandelooze leefdrift, zijn hebzucht en zijn
vraatzucht. De vraag naar goed of kwaad komt niet eens
meer in hen op. Men plundert elkanders leven : zonder
aarzeling te voren, en zonder wroeging nadien. Waarom
spreekt de schrijver over een rechter in ons eigen binnenste,
als zijn eigen figuren stuk voor stuk bewijzen dat de aanwezigheid daarvan een fictie is ?
Maar gesteld, dat deze „gedrevenen" tot een snort zelfgericht overgingen, bewust en klaar hun eigen drijfveeren
konden ontraadselen (studeert psycho-analyse, mijne heerenl)
en dUs zich bewust werden werkelijk-reddeloos aan de eigen
hartstochten te zijn overgeleverd zouden zij, zouden deze
gedrevenen dan niet, inplaats van, zooals de schrijver naief
laat opmerken, „te vertrouwen en te gelooven in dit leven",
van dat leven gaan walgen als van een veel weerzinwekkender,
grooter en ploertiger uitvinding dan de aangeklaagde rechtsspraak. Zouden deze gedrevenen (want we molten dan aannemen dat ze met de eigen ontaarding Been genoegen nemen
het eenige immers dat tot een zelfgericht kan stimuleeren)
dan niet tot de overtuiging geraken dat men heusch beter
en consequenter doet met zich van kant te maken, met zich
van dat leven te bevrijden, dan in dat leven nog te „gelooven
en te vertrotrwen - 1?
En daarnaast : de aanklacht, die Bruckner tegen de rechtsspraak smeedt (uit de botsing dezer door hun angsten en
driften voortgedrevenen met den strafrechter), behoort wel
tot het allerzwakste van zijn vlotte en vluchtige „bewijsvoering". Immers, deze „gedrevenen" komen niet in botsing
met de levenlooze mathemathiek die de rechtsspraak is
(volgens den schrijver), maar met de botheid van enkele
(zeer) bête vertegenwoordigers van het recht. Slechts met
rechters, die in alles het tegenovergestelde van de ten tooneele gevoerde zouden zijn geweest, had Bruckner kunnen
bewijzen (en tien keer aangrijpender), dat de rechtsspraak,
verplicht zich aan verstarde, levenlooze normen te houden,
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aan normen die geen enkel contact houden met den levenden mensch, een volmaakt ontoereikend apparaat is geworden.
De rechtszaak Olga Nagerle slaat met deze imbeciele rechters volkomen in de ruimte. — En de overige rechtszaken,
tegen de rechtsspraak „geensceneerd", — zij veroordeelt
onschuldig (Tunichtgut), zij wordt om den tuin geleid, en
spreekt schuldigen vrij (Schimmelweiss) — hebben geen
andere waarde dan elk (actueel) „voorbeeldje" : men kan er
altijd evenzoovele of nog meerdere tegenover plaatsen.
Een stuk, dat dergelijke „actueele" vraagstukken (die echter
met de meest universeele en diepste vraagstukken der
menschheid verband houden), wenscht te behandelen, vergrijpt zich, bij een ernstige behandeling, aan het wezen van
het tooneel ; en bij een niet ernstige behandeling aan het
vraagstuk, aan het Leven, en aan de kunst. Hoeveel te meer
in een stuk dat innerlijk en naar alle kanten zoo hotst en
botst en rammelt als „Brackner's „Misdadigers".
Geen wonder, als op deze wijze, de laatste resten belangstelling in het tooneel verdwijnen. Noch de opvoering, noch
het stuk verraste of boeide. Artistiek werden wij, wat het
spel betreft, om den tuin geleid, en het meest door Charlotte Kohler die met haar opgeschroefde pathos haar rol
van de eerste tot de laatste regel vernielde ; en met het
vraagstuk werden wij al evenzeer belazerd. Want nu afgezien van de heele probleemstelling : dit stuk, dat het programma ons als opbouwend wil voorstellen, ontketent met
zijn oplossing slechts de vernietigingsinstincten van de mensch.
Elke rem wordt weggeslagen. Het ontslaat hem, als reddeloos aan zijn driften overgeleverd, van elke persoonlijke
verantwoordelijkheid en, daarnaast, van elk buiten-persoonlijk
oordeel of vonnis. En bovendien stelt het hem gerust.
Blijven, van een Brie uur Lange verveling waarin ge nog
twee maal twintig minuten pauze te verdouwen krijgt, alleen
de beide bizondere creaties van Albert van Dalsum en Cruys
Voorbergh.
Maar met hen, evenals met de andere figuren van dit
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stuk zwalkt ge drie uur lang tusschen de wrakstukken van
het leven : zwart wrakhout dat in een duistere, stuurlooze
opeenhooping stroomafwaarts drigt, meegesleurde wrakstukken die door en tegen elkander botsen en waarvan na elke
homing een wrakstuk wegzinkt naar de duistere diepten
van nog grootere oncreddering. Nergens een schip. Een
schip dat stroomopwaarts of stroomafwaarts zeilt al naar
een wil van het richt.
HENRI BRUNING.
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VERDRIETIG LIEDJE VOOR CAROLIEN
Hij heeft je laatste woorden voorgelezen,
de kamer was in schemer, er brak
iets in zijn stem.
1k voelde, zwaar, de tranen opkomen
en staarde weg, naar buiten, naar de boomen
waar een tak
groen bloeide, zoo lichtlentelijk achter het raam
zoo licht en zuiver, als jouw wezen
altijd bloeide, vol in Hem.
We hebben niet begrepen.
hoe je, zoover van ons weg kon gaan,
we stonden en konden elkaar niet troosten
want zoo hoog ben je boven ons gevlogen,
dat het licht in onze oogen zacht gaat wapperen
en dooven plots, door tranen,
1k kan nu slechts in droomen en gebeden naast je staan
en soma, eerbiedig, naar je foto kijken.
Wat moet er, voor ik bij je ben, veel van me wijken
en stil vergaan.
HANS VAN ZUL
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STAATS- EN MAATSCHAPPULEER
Rationeele Maatschappij- en Staatsleer door J. H. Niekel
1931, N. V. Paul Brand's uitg. bedrijf, Hilversum.

B

i, de beoordeling van dit werk zal men, wil men een

minder rechtvaardige kritiek vermijden, voor ogen moeten houden, vac de schrijver Wilde geven. Dat is n. 1.
eerstens een handboek als leiddraad bij lessen, waaruit volgt
dat het gesproken woord de beknopte gegevens nader moet
toelichten. Vervolgens is het boek vooral theties bedoeld,
het wil de stellige leer geven naar de aristotelies-thomistiese
beginselen. In het voorwoord wordt gedetailleerde bespreking
der vele andere theorieen uitdrukkelik uitgesloten. Toch kan
ik begrijpen, dat menigeen er verwonderd over zal staan, allerlei hedendaagse opvattingen zo geheel te zien doodgezwegen.
Als tegenstelling komen toch vanzelf ook anderen aan het
woord en dan spreken bij schijver altijd de oud-bekende
handboekfiguren, op zich overigens niet zonder belang, zoals
b.v. Jean Jacques. Men zou toch ook wel lets van deze eeuw
willen horen, b.v. over opvattingen van Krabbe, Warmonds
buurman, om den uit de tientallen te noemen.
Het schrijven van dit boek is een geweldig zware taak
geweest, want de vragen over maatschappij, huisgezin en
staat brengen talloze ingewikkelde problemen mee. In de
147 nummers wordt dan ook een onafzienbare reeks vraagstukken, die diep in het Leven ingrijpen, te berde gebracht,
het nationaliteiten-probleem zo goed als het koloniale vraagstuk, de gronden van strafrecht zowel als de wereldbond
der volken, om slechts enkele voorbeelden aan te halen.
Het is dus niet te verwonderen, dat iemand, die zijn aandacht richt op een detailvraag in het boek, dikwels onvoldaan zal blijven. Rijpheid van behandeling is nauweliks te
vinden. Daarom meende ik boven er op te moeten wijzen,
dat we te doen hebben met een leiddraad.
Bezien we het werk als geheel dan valt een goede kwaliteit biezonder op : de klare, eenvoudige, rustige betoog-
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trant. Er worden geen offertjes gebracht aan „SchOnrednerei"
en romantiek, die hier allerminst op hun plaats zouden zijn. Bij
meerdere vraagstukken is de beknopte heldere uiteenzetting
m.i. bevredigend geslaagd. 1k noem b.v. lets uit de kwestie
over het gezagssubjekt. Taparelli is een der eersten geweest,
die de leer, vooral als leer van Suarez bekend, bestreed
en die gevolgd is door mannen van naam als Cathrein en
Zigliara. Toch had Suarez in dezen niets anders gedaan dan
de algemene leer volgen. Zo was het radikale onkunde van
Schiffini om te beweren, dat . men vOOr Suarez nauweliks
een enkele schrijver zou kunnen vinden, die „de volkssouvereiniteit" verdedigde. De scholastiek (hier dan verstaan
als wijsgeren, realisties georienteerd, wier doktrien met de
katholieke geloofsleer harmonieerde) had integendeel niet
anders gehouden. Men zou gemakkelik een dertigtal van
de voornaamste schrijvers uit de veertiende, vijftiende, zestiende en zeventiende eeuw vOOr Suarez' werk, als zijn
medestanders kunnen aanhalen. Door schrijver wordt het
verschil met de opvatting van Rousseau goed toegelicht (van
het werk van Dr. Cornelissen had hij nog geen kennis kunnen nemen).
Nadere detailkritiek op het werk is moeielik te leveren,
zij zou minstens tot een brochure uitdijen. 1k moge enkele
punten aanroeren en begin bij de titel. Waarom heeft schijver toch als term gekozen „Rationeele -?. Zouden we een
woord, waaraan zo'n bedenkelike geboortesmet kleeft, niet
liever helpen opruimen ? „Wijsgerig" is een duidelike benaming zonder bijluchtje. Op de eerste bladzijden vernemen
wij weer, dat schrijver niet de empiriese, maar de rationele
„methode" gebruikt, „wij zullen dientengevolge, zo gaat hij
door, uit de verschijningsvormen trachten op te stijgen" enz.
Is dat sours de beschrijving van de rationele (toch wel bedoeld als deduktieve) methode ? Dan wordt besproken : maatschappijleer en ethiek. „Binds de dagen van August Comte
zijn velen de meening toegedaan, dat de ethiek of moraal
niet meer is dan een onderdeel, een hoofdstuk der maat-
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schappijleer -. Nu zullen velen denken, dat het gaat over
een maatschappijleer als Prof. Niekel bedoelt. Maar zo eenvoudig staan de zaken niet. die ook moeielik op de enkele
bladzijde daaraan gewijd naar hoofdzaken zijn uit een te
zetten. Sociologie heeft bij Comte een bepaalde zin, deze
had: even aangeduid dienen te worden, liefst met opgave
van een paar van de meer dan den andere betekenissen,
beperkt b.v. tot die, Welke Steinmetz in zijn „Inleiding tot
de sociologie - geeft. (Er is in Nederland een eigenaardige
seminarie-betekenis van die term gegroeid, zoiets van sociale
ethiek met een stuk ekonomie). Eerst dan kan men laten
zien, wat er aannemeliks en verwerpeliks is in Comte (vgl.
Deploige, Le conflit de la morale et de la sociologie). Dit
is een voorbeeld van wat ik boven aanduidde : een door
beknoptheid te onvolledige behandeling, die de indruk wekt
van onrijpheid, van te gauw gereed zijn met een kwestie.
Als ik overga van de inleiding tot het verdere boek, beperk ik mij tot een probleem, het nationaliteitsvraagstuk.
Daar heeft schrijver zich vroeger in extenso mee bezig
gehouden, loch is de neerslag van die studie in dit handboek volstrekt onbevredigend. Ik zou een eminent geleerde
als Prof. Schmutzer niet gaarne beschuldigen als schrijver
doet. Hij heel „al te veel vertrouwen te hebben gehad (zou hij de vraag niet naar eigen inzicht hebben beantwoord ?)
in degenen, die voorgaven de meening van St. Thomas weer
te geven - (maar waar toont schrijver dan de juiste mening
aan uit Thomas' gegevens ?). Het probleem lijkt mij weer te
simplisties opgevat. Het in ieder schoolboek te vinden
antwoord, dat er twee „volmaakte - maatschappijen zijn:
Kerk en Staat, is wel niemand onbekend. Evenmin dat
een volksgemeenschap op zich nog geen staatsgemeenschap
is. Maar nu komen de problemen eerst. „Volmaakt - verklaart de schrijver met „levenswelstand- (blz. 39). In de
definitie van staat wordt„ zich-zelf-besturend" ook als kenmerk ingevoerd (blz. 104), maar in de aantekening daarop
volgend zegt schrijver, dat moeilik is te omlijnen, in hoe-
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verre de zelfstandigheid in het zich zelf besturen kan worden
ingeperkt zonder dat het staatswezen verloren gaat, „souvereiniteit - mag niet tot wezensbestandeel gemaakt worden
(blz. 227). 1k geloof, dat ten slotte het levenswelstand-gevende
toch wel erg vaag bligt, en op dat „perfecta - komt het aan.
Dit enerzijds ; anderzijds vind ik geen behoorlike behandeling
van de vraag, wat is een volksgemeenschap. En nu moet de
kwestie opgelost, hoe de societas „perfecta - zich verhoudt
tot volksgemeenschap. Kan dat met die gegevens ? Zoiets als
„een onderdeel mag zo maar geen opstand verwekken tegen
het gezag - , geeft natuurlik geen oplossing. Zou het in
drieen gesneden Polen, als het kans van slagen had gehad,
niet tegen zijn onrechtmatige overweldigers hebben molten
optreden 7 Of moest een Tjecho-Slowakije de wereldoorlog,
met een „landsverrader - als aanvoerder van zijn bevrijding,
afwachten ? Het onrecht plus de macht is niet alleen bij de
gewelddadige revolutionairen, maar ook bij aktuele machtsbezitters, die onrecht weten te bestendigen en zich dan op
de koop toe nog met de gezagsaureool willen beveiligen.
Wat te zeggen van die „levenswelstand" (di. dus volgens
veronderstelling de perfectio) als een groot staatsdeel zijn
dierbaarste en kostbaarste levensgoederen juist zou moeten
prijsgeven ? Zoo rijzen er tal van vragen. 1k meen, dat de
schrijver meer oog had moeten hebben voor het Ingewikkelde van het natonaliteiten-vraagstuk (het koloniale
houdt er weer verband mee) en voor de bittere levensrealiteiten, die er feitelijk in de geschiedenis steeds mee
samenhangen. Op de distinktie, die schrijver maakt tussen
„menselijk" welzijn en „natonaal" goed, een distinktie, die
nog wel de kern der oplossing moet geven, zal ik maar niet
ingaan, ze is in haar algemeenheid onnozel.
Zoals gezegd wil ik mij beperken tot dit enkele vraagstuk, alleen nog iets over de noten. Ze kunnen op verschillende manieren geplaatst worden, maar zoals schrijver het
doet in geen geval. Had hij de cijfers laten doorlopen, dan
is „achter in het boek plaatsen" m.i. best, maar nu zijn de
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noten uiterst lastig te vinden. Ze hadden ook lets beter
verzorgd kunnen zijn, b.v. uitgave, jaartal of plaats ontbreken
nog al eens, soma nog meer, waar b.v. is te kontroleren
„De auctoritate Papae et Concilii - (foot 67, biz. 254)7 Men
vindt ook nog al eens 1.c. als klaarblijkelik bedoeld wordt
o.c. of o.l. of a.w. Bij de vraag in no. 97 behandeld „Staat
en onderwijs - had minstens naar de pauselike encykliek
kunnen verwezen zijn.
Maar ..... ik dreig wel „des Rosen" zuviel te geven. De
taak, die de schrijver op zich nam, was m.i. uitermate zwaar.
Nijmegen vindt in de kwesties, die hij aandurft, best stof
voor een paar honderd proefschriften. De schrijver geve ons
met zijn klare betoogtrant en zijn veilige grote beginselen
op het gebied van wijsgerige maatschappij- en staatsleer te
zijner tijde nog eens verdiepte detailstudies.
J. HOOGVELD.
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GAAT NEDERLAND CAPITULEREN?
N.."- A geruime tijd Been eigen, zelfstandige buitenlandse
staatkunde te hebben gevoerd, is onze regering tijdens, en vooral na de wereldoorlog, vrij plotseling
geplaatst voor de taak mede te werken aan de oplossing
van internationaal-gecompliceerde problemen, betrekking hebbend op de souvereiniteit en het grondgebied van de staat
Nederland.
Men kan bezwaarlik zeggen, dat zij tot nog toe in dit
opzicht een schitterend figuur geslagen heeft, al kan het
gebrek aan scholing, dat haar schuld niet is, als een verontschuldigende mede-oorzaak Belden. Maar dit gebrek aan
nederlandse traditie verleidde haar dan toch maar tot het
verlaten, minstens tot een afdwalen van het enig juiste
standpunt, dat elke nederlandse regering kon en moest innemen : het nederlandse standpunt 1
Haar onjuist beraden, want door vrees ingegeven indiening
van bet Moerdijk-kanaal-ontwerp Van Karnebeek is gestrand
op het verzet van de „nationale oppositie".
Buiten weten van ons y olk om schijnt de regering echter
later weer berust te hebben in een grotere zeggenschap van
de Rijnvaart-commissie over nederlandse wateren dan deze
commissie rechtens toekwam, in een gedeeltelike abdicatie
dus van Nederlands souvereine rechten.
En thans is in vergevorderde staat van voorbereiding een
ontwerp 1VIoerdijk-kanaal-Beelaerts, dat, ondanks diens zeer
stellige beloften, (beloften, dat dit niet het geval zou
zijn, dit voorjaar nog aan de Volksvertegenwoordiging gedaan), in der d a a d de essensieele trekken van het in 1927
door de Staten-Generaal verworpen Moerdijk-kanaal vertoont.
De mededelingen van het Da g b 1 a d van Noord-Br abant 1), het uiterst aktieve, en enigst Brabants orgaan dat
een nederlands standpunt weer in te nemen, — meer nog
de daarop gevolgde dementi's vanuit Geneve, d.w.z. uit de
1 )Vooral van 5 en 15 Sept. 1931.
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omgeving van de minister zelf, en allerduidelikst de interpellatie De Savornin-Lohman van 14 Oktober 1931 1 ) in de
Eerste Kamer hebben afdoende bewezen, dat minister Beelaerts van Blokland voornemens is het nederlands standpunt
los te laten, om zich op het belgies te plaatsen, zo hij dit
al niet reeds gedaan heeft.
Hiertegenover past slechts, in het voetspoor van zovele
eminente voorgangers, een volstrekt afwijzende nationale,
in casu nederlandse houding.

Wie zich hiertegen wenst te beroepen op de „internationale geest van Geneve - — als Wibaut deed 2) — antwoorden wij met Professor R. Hennig
„ „Internationale Gesinnung" ... .mag vielleicht in 1000
Jahren einmal zeitgemdsz sein ; heute ist sie ein abler Anachronismus, der den Staat and den Wohlstand seiner Bevolkerung in gleicher Weise schadigt-.3)
Wij geloven vooralsnog niet aan een Geneve, dat de
rechtvaardigheid miskent, dat een instrument in handen der
overwinnaars is om hun machtspositie uit te buiten.
Wij kannen als Nederlanders niet geloven in de rechtvaardigheid van een eventuele „internationale geest - , die
ons slechts nadeel, onze buurstaat slechts voordeel brengen
zou ..... op Onze kosten.
De Internationale geesten dienen stevig binnen de Geneefse muren gehouden te worden, maar Been onheil te
zaaien over een aarde die niet „rijp - is — zegge men — hun
„goede gaven - te ontvangen.
Hoger geest dan die van „recht - kan momenteel tussen
twee Staten niet heersen ; de geest van Geneve is voorlopig

1) Handelingen 1931-1932 I, blz. 12-16.
blz. 26.
id.
2)
id.
3) R. Hennig : Geopolitik l, — Leipzig, 1931 -- blz. 368.
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zelfs nog niet toe aan „recht", laat staan dat zij die overstijgen zou.')

De Scheidingsacte van 1839 gaf Belgie recht — tegen vergoeding van fl. 400.000 — voor zijn scheepvaart gebruik te
maken van de nederlandse z.g. Tussenwateren, dat zijn de wateren tussen Schelde en Hollands Diep. Deze Tussenwateren
werden geen internationaal bezit, zij bleven ondanks dit belgies
servituut wat zij altijd geweest zijn, zuiver en volstrekt nederlands bezit. Belgie kreeg het recht er op te varen, terwiji
Nederland aan Belgie kon aanwijzen hoe het te varen .had.
Waar de betreffende artiekelen in de Scheidingsacte
(art. IX § 5 en 8) bepalingen zijn van strikt recht en een
eenzijdig servituut leggen op Nederlands tusschenwateren,
kan er geen sprake van zijn, dat zij in bredere dan letterlike
zin geinterpreteerd zouden moeten worden; Belgie kan dus
krachtens deze bepalingen slechts eisen wat er letterlik stadt.
In 1839 voor onbepaalde tijd verplichtingen opleggen zonder
ook maar jets te weten over toekomstige techniese mogelikheden, scheepsbouwontwikkeling, enz. ware volslagen waanzin.
Belgie kreeg dus een recht op de nederlandse Tussenwateren
te varen, Nederland de plicht de Rijn-Schelde-verbinding
te onderhouden in een toestand die even goed is als de
verbinding van 1839 was ; niet dus om ze beter te maken,
of in overeenstemming te brengen met toekomstige mogelikhedeni Niet de plicht enig bepaald water te „onderhouden"
— hetgeen met de techniese middelen van toen zeker onmogelik was —, slechts om een vaarweg in de Tussenwateren aan te wijzen aan de belgiese schippers ter
verbinding van Antwerpen met de Rijn.
1) Voor de die ere oorzaken, de momenteel noodzakelik werkende
oorzaken van het failliet der internationale verstandhouding, raadplege
men de katholiek Prof. Mr. A. A. H. Struycken: Het b e s t u u r der
buitenlandsche betrekkingen, 1918, vooral §4, — dezelfde: Nationalisme en Internationalisme, Verz.-Werken H 79 vi g.
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Nu heeft in 1866 de nederlandse regering het vrijwel onbevaarbare, zo goed als verzande Kreekrak en het in dezelfde
staat verkerende Sloe afgedamd, om zo een verbinding
tussen de vaste wal van Noord-Brabant en de zeeuwse
eilanden, i.c. Zuid-Beveland en Walcheren mogelik te maken.
Over de afsluitdam is toen de grote spoorweg gelegd, die
Vlissingen en geheel Zeeland in verbinding bracht met de
rest van het land en Duitsland.
Heeft Nederland toen volstaan met Belgie daarna als vaarweg aan te wijzen de vaart westelik om de eilanden heen ?
Integendeel : Nederland groef het voor die tijd moderne
kanaal Wemeldinge-Hansweert, dwars door Zuid-Beveland,
van een diepe plaats in de Wester-Schelde naar een diepe
plaats in de Ooster-Schelde. Een engels, Frans en duits
ingenieur hebben deze waterverbinding als ruimschoots aan
de eisen van de scheepvaart voldoende, geprezen.
Hiermee kreeg Belgie een vaarweg die onvergelijkelik
be ter was dan de oude, bijna verlaten weg door het Kreekrak, be ter ook — want veiliger en s p eller — .
Gedurende de tot stand koming van deze nieuwe spooren waterverbinding heeft Belgie geprotesteerd. Maar N e d e rland heeft deze protesten naast zich neerge1 e g d, en daardoor feitelik zijn standpunt gehandhaafd,
dat Nederland volkomen vrij is op eigen territoir te ondernemen wat het wil. Bovendien was het kanaal een schenking
van Nederland aan Belgie, waarop het in de voor die tijd
voortreflike worm Been enkel recht kon doen Belden. Tenslotte heeft Belgie zich neergelegd bij de nederlandse opvatting)) Er zat niets anders op.....

1) De lateregeschiedenis heeft afdoende bewezen, dat de nederlandse
ingenieurs juist hebben gezien toen zij tegenover de belgiese ingenieurs
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Na de wereldoorlog trad een nieuwe, thans nog onvoltooide,
faze in van belgiese eisen en reclames. Eerst heeft men
in overwinningsroes, geprobeerd zijn doel te bereiken op
de meest „eenvoudige" manier : annexatie van ZeeuwsVlaanderen met de Schelde, en van Limburg. Naderhand is
Belgie zijn politieke eisen gaan camoufleren, werden zij gesecundeerd door de ekonomiese, zoals wij die thans nog
kennen: Antwerpen behoeft voor zijn voile ontplooiing een
rechtstreeks kanaal van Antwerpen, liefst van de Antwerpse
dokken, naar de Rijn, i.c. het Hollands Diep.
Voor wie de zaken in hun meest eenvoudige vorm neemt,
en zich niet blindstaart op techniese, waterstaatkundige
kwesties, is ook deze eis in diepsce wezen annexionisties.
De belgiese regering wenst, niets meer, maar ook niets minder, dan Antwerpen te maken, naast Rotterdam, tot de
twede grote Rijnhaven, ten koste van Nederlan d.
In het delta-gebied der Nederlanden echter is sinds onheuglike tijden Rotterdam de Rijn-mond, Antwerpen de Schelde-mond. Dat sinds de Scheidingsregeling Antwerpen kon toenemen in betekenis als Rijn-haven heeft het te danken : eerstens
aan de Antwerpen uiterst gunstig gestemde politiek van
koning Willem I tijdens de jaren van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830), — niet voor niets hebben de antwerpse kooplieden zich in 1830 verzet tegen de
scheidingsplannen1 — twedens aan het Belgie verleende
recht van vrije vaart op de Tussenwateren, de wateren
tussen Rijn en Schelde. Positief bewerkt gedurende de vereniging, passief toegestaan sinds de Scheidingsregeling heeft
volhielden, dat de vaart op de Westerschelde niet door de afdamming
geschaad zou worden: de Westerschelde verbeterde als vaarwegl Wie
nadeel van de Kreekrak-afdamming ondervonden, het waren niet de
Antwerpenaars die een verbeterde Schelde en een prachtig kanaal kregen,
maar de Bergen-op-Zomenaars. Trouwens: Napoleon I had reeds plan
om, in het belang van Antwerpen, het Kreekrak of te dammen, en.
Willem I hervatte in 1827 — dus toen Antwerpen een door Willem I bevoorrechte nederlandse stad was —, de plannen tot afdamming en het graven van een kanaal door Zuid-Beveland.
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Nederland Antwerpen's bloei, ook door zijn Rijnverbinding
mogelik gemaakt, zo, dat deze haven thans, ook in deze
crisistijd, tot den van de grootste en welvarendste van het
vasteland van West-Europa behoort.

Met deze welwillende houding van Nederland echter niet
tevreden, blijft Belgie bij voortduring streven naar v e rl e gging van de Rijnmond van Rotterdam naar
Antwerpen. Want hierop komt het Moerdijkkanaal-Van
Karnebeek, komen alle pseudo-Moerdijkkanalen, waaronder
het laatste van ooze huidige minister Beelaarts van Blokland neer. Een groot, gesloten kanaal dat aan de Rijn
begins vOcir de Rijnschepen Rotterdam bereiken, en dan
rechtstreeks naar de Antwerpse dokken voert, is een on.middellike en direkte bedreiging van Rotterdam, maar niet
van Rotterdam alleen (op zich een gewichtig n e d e r 1 a n d s
belang), evengoed van Bans Nederland, inzover het Zuiden,
zeker West-Brabant en Zeeland sterker op Antwerpen-Belgie
dan op het Noorden georienteerd zouden worden, waardoor
politiek een groepering en richting zou ontstaan, juist tegenovergesteld aan die, Welke door ieder der elf miljoen Nederlanders gewenst moet worden.
Verwerpelik is daarom ook het KanaalBeelaarts van Blokland, omdat di t een gesloten
kanaal van Antwerpen naar Dintelsas (vooral
Antwerpen-Bath, zie bijgaand schetskaartje) b 1 ij k t t e z ij n,
— omdat het dientengevolge de wezenlike
karaktertrekken van het zo terecht verworpen
Moerdijkkanaal vertoont.

Wat wil de groeiende, nederlandse oppositie tegen het
laatste plan van de minister van Buitenlandse zaken dan?
Wil zij wellicht niets ?
Het zou geenszins een dwaasheid zijn hierop bevestigend
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te antwoorden. Belgie heeft, krachtens de Scheidingsregeling,
Been enkel recht op jets meer dan het heeft, — integendeell
En de Nederlandse regering heeft het yolk zelfs enige
tijd gesuggereerd, dat zij van plan was te volstaan met een
verbetering van de b es t a a n d e vaarweg (men denke aan
de aanmerkelike verbeteringen, aangebracht in het onderdeel
Hellegat van de bestaande vaarweg via het Zuidbevelands
kanaal). Dit zou inderdaad afdoende zijn.
De in Geneve opgeroepen geesten echter die het bedenkelik op minister Beelaerts blijken voorzien te hebben '),
hebben Nederland — regering en yolk — bewerkt tot een
s c h e n k i n g aan Belgie, Welke in royaliteit alle nederlandse
precedenten van dien aard overtreft.
Want behalve een v e r b e t e r i n g van de bestaande
waterweg, is Nederland bereid — z o n der h i e r t o e in
het minst verplicht te zijn — Belgie een kanaal
te schenken op het gebied van de Tussenwateren, dat een
zeer veilige en gemakkelike verbinding van Antwerpen met de Rijn tot stand brengt, maar niet de vaart
monopoli s ties op Antwerpen zou richten.

Toen de nederlandse regering na de verwerping van het
Moerdijk-kanaal met lege handen stond, heeft de Nationale
Unie de vermaarde waterstaatkundige Ir. E. van Konijnenburg een kanaal laten ontwerpen, dat wij — bezeten als wij
nu eenmaal zijn door de geesten van Geneve I — Belgie
cadeau willen doen.
De nederlandse regering heeft dit Konijnenburg-plan in
den aanvang „met huid en haar" overgenomen, klaarblijkelik
1) Door uiterst onvoorzichtige uitlatingen contra Nederland en pro
Belgie in zijn laatste Eerste Kamerrede als antwoord op de interpellatie
de Savornin Lohman, heeft deze minister zich voorzijn personen pro
Belgie en contra Nederland g eb on den aan de inwilliging van belgiese
desiderata, die de volksvertegenwoordiging nimmer zal kunnen inwilligen,
Welke conclusie hieruit volgt, kan de lezer zelf vaststellen.
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als zij daardoor uit een dubbele impasse gered werd : eerstens werden de lege handen gevuld, bovendien was dit
ontweip afkomstig van de nationale oppositie, die hiertegen uiteraard geen bezwaren zou doen Belden.')
Helaas riep de nederlandse afgrond van welwillendheid
en royaliteit geen belgiese afgrond van dankbaarheid op.
Niet dat wij die begeerden, maar een belgiese reactie van
erkentelikheid zou normaal en redelik geweest zijn.
Het tegenovergestelde gebeurde : de afgrond van goedgeefsheid riep een nieuwe afgrond van begeerlikheid in
Belgie op — van weike afgronden overigens heel het
histories gebied van Belgie's politieke geschiedenis is doorgroefd. Nil novi sub sole 1
Reeel zou Coen geweest zijn, dat Nederland met dezelfde
on-aandoenlikheid, waarmee het eventuele belgiese dankbetuigingen naast zich neer had kunnen leggen, de belgiese honger naar steeds meer nederlandse concessies had afgewezen.
Op ondergeschikte, techniese details had Nederland overleg met Belgie welwillend kunnen toestaan, — overigens
had het Belgie voor de keus kunnen stellen : het geschenk
to aanvaarden, graag of niet.
Wellicht dat dan de geesten met schrik naar hun Geneefse
heimat waren teruggevloden, op de — korte — duur had
wellicht belgies v e r s t a n d de leeggekomen plaats wel ingenomen.
Waar voor Nederland geen enkele verdere verplichting
bestaat, kan het zich veilig op zijn rechtsstandpunt plaatsen.
De kleine staat Nederland, die de internationale politiek
slechts van verre en als belangstellende volgt, hoeft niet
voor te gaan in sommiger internationale pogingen Nederlands
grondgebied to internationaliseren. Het zou het begin zijn
van het erode van Nederlands zelfstandigheid 1
1) Onhistories en ondeskundig was daarom de opmerking van de
schrijver in „De Tijd", het eerste nummer van het nieuwe bijblad, dat
de Nat. Uniegeen gezag toekwam, dat zij geen invloed oefende. Het re eringsplan-tot-voor-kort was niets anders als het plan van de Nat. Uniel
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Gebrek aan histories-bewuste politiek, slechts een traditioneel treden in het doodlopend voetspoor van minister Van
Karnebeek, deed toen minister Beelaerts breken zijn belofte
aan de nederlandse Staten-Generaal : Been Moerdijk- of
pseudo-Moerdijkkanaal te zullen toestaan, — deed een nederlands regeringspersoon wederom buigen voor machtsspreuken
van grote of quasi-grote mogendheden.
Heel de affaire had de miserabele vertoning in de Eerste
Kamer ten gevolge, toen deze minister door de volksvertegenwoordigers ter verantwoording werd geroepen, en door
te zwijgen 1) slechts kon toestemmen, om veroordeeld te
worden als maar zelden een minister overkomt.
Tegenover minister Beelaert's kanaalplan
past slechts een nederlands plan: dat van.
Ir. E. van Konijnenburg, het z. g. Eendrachtskana a 1, waarover wij in een volgend nummer nog het
een en ander hopen te schrijven.
EINDHOVEN

GERARD KNUVELDER.

1) Hoe volkomen ongemotiveerd desministersberoep op Struycken
inzake zijn zwijgzaamheid is, kan ieder beoordelen, die het geciteerde
boek: „Het Bestuur der Buitenlandsche Betrekkingen" 1918, (ook in
Verzamelde Werken II) maar even wil doorlezen.
Struyckens hele betoog is toegespitst op de wenselikheid van „geleidelike democratisering van het buitenlands beleid", op „meer openbaarheid", op „mede-verantwoordelikheid van de volksvertegenwoordiging", (titels van hoofdstukkenll).
d
Als hi' van de tractaten moet constateren, dat zij als re gel aan de
Staten-Generaal tergoedkeuring worden voorgelegd, voor ze door de
Koning bekrachtigd worden, maar een uitzondering moet maken voor
degewichtigste, n.l. de politieke tractaten, voegt hi' er in een adem aan
toe: „Dit moet in den vervolge niet meer mogelik zijn" (blz. 112).
Zijn boek eindigt met het betoog, dat in de hoogst gewichtige aangelegenheid van het sluiten van tractaten de Staten-Generaal gewoonlik
het tractaat voorgelegd krijgen, nadat reeds overeenstemming met de
vreemde Regeringen is verkregen, zodat de volksvertegenwoordiging dan
vrijwel niets anders doen kan dan ja of neen te ze en. Dan zegt hij:
En in dit alles isgeen verandering mogelik, zolang het tegenwoordig regiem, waarbij de Volksvertegenwoordiging zich van iedere
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inmenging in de concrete buitenlandse politiek onthoudt, blijft voortduren.
Pas wanneer de concretepolitiek wordt gedemocratiseerd, niet dan, voor,
zoveel zulks mogelik is, in voortdurend overleg met en onder contrOle van de Staten-Generaal wordtgevoerd, kan ook hun invloed
op de tractaten een werkelike worden, d.w.z. een die zich to juister tijd
di. w5Or het sluiten, kan doengelden". (blz. 115).
Minister Beelaerts is wel de laatste die over Struycken „to treuren"
heeftl Struycken betoogt ongeveer precies 't tegenovergestelde van 'tgeen
Beelaerts suggereert
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DICHTKUNST UIT

1930

1. J. de Stoppelaar. Het Verlost Verlangen; Santpoort Mees 1930;
59 blz.
Roel Houwink. Strophen e.a. Gedichten. Rotterdam Brusse 1930;
49 blz.
Aime de Marest. De Wassenaar. Brussel Standaardboekhandel z. j.,
63 blz.
William Morris. De Loon van Croesus, De trotse Koning. De
Wedloop van Atalante, De Man geboren om Koning
te zijn, vert. door K. A. Borren, Den Haag. Servire
1931, 173 blz.
Gertrud von le Fort. Hymnen aan de Kerk. Nederl. vert. door P.
Norbertus v. Antwerpen 0.M.C., ingeleid door Dr.
Jul. Persijn, Leuven, Vlaamsche Drukkerij 1931,
93 blz.

Z

ELFS het predicaat dichtkunst kan men slechts in
verwijde betekenis toepassen om een eenheid te yinden in deze willekeurige greep uit de nederlandse
verzenoogst van het laatste jaar. Uit ver van elkaar verwijderde werelden komen deze stemmen tot ons
De negentiend' eeuwse engelse socialistiese praeraphaeliet
en de tot het katholicisme bekeerde duitse evangeliese
theologen zijn nauweliks minder ver van ons en van elkaar
verwijderd dan het debuterende brusselse bureelschrijvertje
van de generatie 1930, de man uit de stormtroepen van
1920, en de zachtzinnige dromer uit het geslacht van 1910,
of de anachronistiese vertaler die ons meent te moeten vergasten op mythologiese vertelsels en de vlaamse kloosterling
die een stem voor zijn begeesterd priesterhart vindt in het
nazingen van hymnen aan de Kerk.
De afstanden die hen scheiden zijn niet de afgronden
over Welke heen ten alien tijde de genieen elkander hebben
te aanschouwen. Had de kritiek alleen ten doel de 'eiders
der mensheid te signaleren en te volgen op hun baan, dan
zou elk woord van dit opstel te veel geschreven zijn. Welke
van deze namen zal de toekomst bereiken 7 Welke van deze
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bundels, Welke van deze gedichten zullen we ons over
enkele jaren nog herinneren ?
Gelukkig hebben ook de kleinere talenten, hebben zelfs
de epigonen recht van bestaan. Niet alleen omdat al wat
lelik, wat zwak is, evenveel bestaansrecht heeft als het sterke
en het schone — deze planeet is immers de verblijfplaats
bij uitstek van al wat lelik is en „gewoon - . Maar kleine
talenten en epigonen zijn reeds boven het lelike uit : ze zijn
de stroom die opstuwt naar het schone ; en uit hun gezamenlike vloed zal ter enige tijd de golf omhoog stijgen
die we het genie noemen. En hoe vaak spat uit hun wenteling niet een vonk op waarin een straal van het licht tot
schittering breekt ? En wie die weet dat de kunst een Lang
geduld is ; dat de goddelike genade op ieder ogenblik een
hoofd treffen kan dat gewijd is door een levee van toegewijde arbeid, zal de resultaten van zulk een trouw zonder
genegen aandacht volgen.
Ook de niet-groten onder de taalkunstenaars hebben recht
op de aandacht van de kritiek, die door vergelijking hun
betrekkelike waarde kan vaststellen. Legt zij het onderhavige
vijftal de maatstaf van de artisticiteit aan, dan is ongetwijfeld
De Stoppelaar de beste onder hen. Onderzoekt men hun
dichterlike scheppingsdrang, dan is het Gertrud von le Fort
die de voornaamste blijkt.
Het eenvoudigst is in alle opzichten de afrekening met
den heer K. A. Borren. Die is n.l. in 't geheel geen dichter,
geen kunstenaar, zelfs geen verzensmid. la, het eenvoudigst
gehoor voor het samenklinken van caalgeluiden ontbreekt hem
geheel en al. Zijn dikke boek is dan ook een afschrikwekkend
voorbeeld hoe lelik de jambiese versmaat onze taal kan maken.
Wij moeten hem dus het recht op alle aandacht ontzeggen
Daar slechts geleerdheid, kunst of wijsHeid wij hier stellen hoog op prijs. (p. 89)

Ook William Morris moet zodoende weer uit onze gezichtskring verdwijnen. Hoe aangenaam het zou zijn om
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het effect te bestuderen dat het optreden van zo'n voorman
uit de twede helft van de vorige eeuw in ons midden zou
maken, slechts zo zijn introductor zelf een dichter zou zijn,
konden wij aan zijn verschijnen waarde hechten.
Anders staat het geval van Aime de Marest. Een piepjong
penne-likkertje. Zó jong nog, dat hij behoefte heeft om
erg en hevig te doen met woorden als „bordeer, „Prostitutie - , „een meld, zwartharig, van verdachte zeden (sic)",
en... „sn. 1". Zó jong nog, dat hij in voile argeloosheid zijn
hoogste levenswijsheid op de volgende wijze kan formuleren,
zonder in 't minst verdacht te zijn op 't hachelike van 't geval
De Liefde, Ideaal der Idealen
Betrachten als een koenepaladijn
Te woord en metterdaad, en steeds herhalen:
„'k Heb jetsgedaan, maar 't kan nog beter zijn." (p. 12)

Een banaal zieltje, met de benepen horizon van een aankomende bediende-met-een-praktijkexamen-boekhouden-ofhandelscorrespondentie.
Brallende rethorica, waarin reminiscenties aan Rens, Hiel,
Kloos, Gezelle, v. d. Woestijne, Herremans, schouder aan
schouder gaan met stijlwendingen uit Politieberichten, Gemengd Nieuws en Advertentiepagina van 'n boulevardkrant.
We horen van „een boek verheven poezy", „het Noodlot sloeg haar met zijn looden hamer" ; van een „droomengaarde" waarop natuurlik rijmt „schoodheid baarde", van
„plompe polderboeren" enz. Er komt jets voor den dag
als dit
Zwaar weder.
De windgiert over de gouwen
Een lied van wanhoop en wee,
En alles, beladen met rouwe
Stemt hi' end in 't gieren mee.
Als reuzige noordervolken
Met oorverdoovend kabaal
Bestormen machten van wolken
De vervallen hemelzaal.
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Hun regensperen ontstellen
Aldoor de landeenzaamheid,
Waar de wind hetgraan doet hellen,
En den boozen wilg kastijdt. (blz. 28)

Dit is niet van een almanakkendichter uit het jaar 1825,
maar staat heus in een bundel van een product der generatie van 1930. En toch vraagt men zich af, of hier niet de
groenheid van de poeet, gemengd met een uiterst gebrekkige kennis van de nederlandse taal, — die niet meer lijkt
dan een jargon uit een bloemlezing als Zuid en Noord van
Evarist Bauwens opgescharreld, — niet een gedeelte der
verklaring inhoudt van deze oven vol misbaksels.
Hij vindt toch wel 'ns een paar regels als
Gelijk een rose sjaal wond zich de teere mist
Om de verlaten rijen zieke najaarsboomen. (blz. 14)

of
De maan was boven 't bosch eengoud-meioen. (biz. 54)

die in 't geheel niet buitengewoon of maar belangrijk zijn,
zelfs thuis horen in een impressionistiese stemmingskunst,
maar altans lets zijn. Als deze dichter, in plaats van zwaarwichtig aan 't redeneren te slaan, over het Leven en de
idealen, maar 'ns 'n keer niets anders poogt te zijn dan
de kwajongen die 's avends in het park met een typistetje
scharrelt of bij de Five o'clock tea „traag z'n porceleintje
leegslurpt", of zich staat te verknoersen op z'n kamer als
het vervelend weer is, dan heeft ie zulke stukjes als „`t Is
triestig" (p. 23) Offerande (p. 39) Met een gouvernante in
het Park (p. 58) Moederschap (p. 61) en ,,Five o'clock tea"
(p. 50) die van uit de verte de mogelikheid van 'n moderne
podzie doen vermoeden. Om hem op z'n gunstigst te doen
zien, moge dit laatste nog even afgeschreven worden.
't Is 't uurgewijd aan koekjes en aan thee.
Wegissen waft deze avond brengen zal:
Een super-film ofwel een maskerbal,
En hoe 'tprogramma luid der „V arida- .
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Estelle kijkt afwezig door 't gordijn.
Wat gaat er in haar bakvischoogen om?
De kellner heeft een facie van azijn:
Liefdeverdriet ofgeldgebrek? Och kom!
Daargaat de kromme leurder van „Le Soir",
Zijn knevel nat nog van het laatste glas,
Een deernegp
lit elastisch uit een bar,
Gemanteld of men in Sibeerje was.
We slurpen traag ons porceleintje leeg.
— I like to be in this odd-fashioned town
Mijn makker glundert als een slimme faun
En stil verdwijnt een laatste zonneveeg.

Het zinnelike satertje dat in de huid van deze groenvink
nu en dan het lied van de moderne ironie aanheft, weet de
oudere dichter De Stoppelaar tot heel andere tonen te
bewegen.
Deze behoort tot de generatie van 1910, een geslacht
dat in menig opzicht een perfectie bereikt heeft. Ze hadden
de steun van een traditie voor hun techniek. Daar ze de
tachtigerskunst als een bloeitijdperk aanvaardden, konden
ze de lijn Kloos-Gorter-Boutens rustig voortzetten. Daar ze
opgevoed waren in een sfeer van aesthetisme, brachten ze
van huffs uit een verfijnde smaak mee, een gezicht, geschoold
op natuurwaarneming, een gehoor, gevoelig voor samenstemmende klank. De stellingen van de klankexpressie, van
de eenheid van vorm en inhoud, heersten onaangetast. Ofschoon ze, op voorgang van Verwey, het stemmingdicht
verwierpen, of Bever die op een ontwikkelingspunt der dichtkunst achtten te staan waar zij bovenuit gestegen waren, daar
ze de taak der poezie achtten : bewustwording van levenswaarden — gaven ze hun ervaringen toch meest als stemmingsvers. Ervaren stem-mingsproevers, vertoefden ze graag in
de ijle sfeer waar de waarneming tot gewaarwording, tot
sensatie vervloeit; het goede Leven van de vooroorloogse
gouden eeuw maakte hen tot weke fijnlingen, die het Verlangen, die grote bron der poezie, wisten te doorproeven —
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niet als de oerdrift van een mannelik dadenleven, maar als
een bezwijmelende, welke geur. Deze broze, ontkrachtende
roes hebben zij weten te vangen in gedichten van de volmaaktheid van een vrucht op de uiterste grens van haar
rijpheid, in ijle stromingen van taalmuziek, in woorden die
niets zeiden dan de essence van het doorleefde, liever
doorproefde — tot hun hart berooid en wanhopig van geblaseerdheid raakte, maar tevens een nieuwe bron van voze
morose stemmingsschoonheid werd.
Deze hele karakteristiek is ook van toepassing op de bundel Het verlost Verlangen van J. J. de Stoppelaar. Zijn
verblijf op Java heeft zijn gevoel voor de exotiese zwijmel
nog verfijnd ; zijn sensualiteit zwoeler gemaakt ; zijn hart nog
meer ontredderd ; — de stromen van zijn melodiese klankmuziek nog vloeiender gemaakt ; zijn aanraking met de oosterse litteratuur heeft zijn vermogen om in een geserreerde
bouw niet te zeggen maar aan te duiden : op te roepen ;
in de geuren van beeldspraak ; gescherpt.
Zo krijgen deze korte gedichten een exotiese kostbaarheid ; een evocatieve macho ; een sensuele zwoelheid. Tropennacht (p. 6) Een ster rees (p. 7) Een Vrouw (p. 9) Der
Zoete Bloesem (p. 15) De Trouwelooze (p. 16) Somewhere
in Java (p. 18) Als gij zijt heengegaan en Lang daarna (p. 20)
Een Vrouw zei (p. 22) Amour, amour (p. 23) Een Veder
viel (p. 24) Uw handen (p. 37) En ze zei (p. 39) De Nachtwind (p. 43) Als in een droom (p. 44) Het Juweelen Uur
(p. 45), ziedaar een vijftiental gedichten, Wier schoonheid
getypeerd is wanneer een ervan wordt aangehaald,
De Trouwelooze.
Haar wangen bleekten en haar huivermond
Vroeg heesch: „Bij welke geur hebt gij gerust,
En Welke g1oed heeft u den mond gekust?"
1k zag haar aan en sprak: „Een enkle stond
Heb ik, o vrouw, in 't paradijs geloofd:
Van rooden mond mocht ik de vlam bewaren
Toen ik der roos haar bloesem had ontroofd:
0 dauw en geur hangt nog in mijne Karen..."
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Giftig is deze kunst en geweten-loos. Wat voor wijsheid
heeft ze to vinden dan die van het carpe diem ?
Al wat uw mond zich ook tot laafnis riep:
— Wat nu het minst is, is u straks het meest —
Het water van de bron, de wijn van 't feest...
Doe als de duff, drink lang, drink lang en diep.

Wat een wonder dat wanhoop en schaamte het eind is
van wie zo zijn leven aan de opium van dromen verdeed.
Als zware wijn is de verschaalde lust.
En 't is opeens of doode vrouwenhanden
Zich leggen om mijn hals. Tot op mijn tanden
Voel ik de schaamte van wie nog mij kust
En al de wanhoop van een mond die wacht.
En 'k zie de sterren walmen in de nacht.

Zo vertelt het eerste van het negental sonnetten waarmee
de bundel sluit. En waarin we de lafheid van zo'n leven
zien uitgestald, dat zelfs schaamte en verzadigdheid als
wellust geniet
Want sterflijkheid verzadigd van de lust,
Die aan haar lijfgunst zich ten doode kust,
Ziet naar den hemel op en weet zich ver.
En vouwt de handen, moeitevol vereend,
Maar vindtgeen woorden van gebed en weent...
En wint ontroerd hetgoudgrein van een ster.

Een lafheid, die slechts tot de Heer bidden kan zoals
Beatrijs het deed tot de Moeder Gods toen de hartstocht
haar overwon. Maar haar nederlaag was van edeler gehalte
dan die van de deserteur van sonnet VIII, die verkommerd
en vergrijsd in 's heeren dienst, diens karavaan verlaten
wil omdat
zij had mij lief, ik zag haar weer
Mij wacht haar mond, die schoon is, rood, en stil...

Zo at een generatie zich aan de schoonheid haar Oordeel.
(Slot volgt).
TH. DE JAGER.

184

KRONIEK
EEN ONBILLIJKHEID
(Ingezonden)
In het laatste nummer van „Roeping - begaat pater Molenaar een onbillijkheid jegens den trappist Hyronimus Ron en.
Ron en heeft daar zelf schuld aan om den niet gelukkigen titel van zijn
boekje „Gesprekken met Christus."
Vanzelfsprekend twijfelt niemand er aan -- ook niet pater Molenaar —
dat Ron en de bedoeling had gesprekken van of met Christus te publiceeren want hi' heeft niet de pretentie, hoe zal ik dat nu niet-profaneerend zeggen: Christus ooit gesproken te hebben.
Het is onvriendelijk en onbillijk den ongelukldgen titel letterlijk op te
vatten en dan tegaan fulmineeren.
1k zie de „aangelegenheid - zoo:
Behalve de zeer zeldzameat
gevallen, dat Christus zich metterdaad verwaardigt tot een mensch te spreken als persoon, spreekt Hi' toch, veelvuldig zelfs, tot ons, van binnen door onze eigen tale. En dit is het
aan Ron en zoowel als Molenaar welbekende verschil tusschen den
letterlijken titel en de ...... werkelijkheid.
In de zeldzamegevallen, dat Christus als persoon spreekt is Zijn eigen
woord vangoddelijke klaarheid.
Maar, als de Christus in ons spreekt is dat gansch iets anders. Dan
is Zijn taal, Zijn mededeeling, afhankelijk van ons-zelf, van ons begripsvermogen, van onze eigen zegwijze, Hi' schikt zich dan naar
het bekje van ieder vogeltje apart. Ik neem dit aan op grond van mijn
ei g en ervaring .
Ik bengeen theoloog, nog minder een mystieker en daarom zal elk
woord wat ik hier zeg den toets der kritiek wel niet kunnen doorstaan;
het „woord- doch het feit is inderdaad zooals ik het op burgerlijke
manier zeg. Misschien verstaat een theoloog mij niet, maar tal van
eenvoudige christenen zullen mij wel verstaan, want ik ben in deze
„ervaring- een eenling, ofschoon deze zielsbekeeringen ook onder christenen slechts zelden onderwerp van gesprekken zijn; ze zijn inderdaad
teer en zoo zeerpersoonlijk, dat men niet vaak verstaan wordt. Ik ben
een rijk gezegend vader van tien kinderen. Ik zeg dat, opdat de lezer
begrijpe, dat ik aan 0. L. Heer meer en vaker wat te vragen heb dan
lieden die niet zoo ouderwetsch dom zijn dan mijn vrouw en ik. Ik heb
ononderbroken wat te vragen; voor mijzelf niet het minst.
En de ervaringszekerheid is deze, dat bijvoorbeeld bij een H. Cornmunie of bij een avondmeditatie, als een verslondenheid optreedt, duidelijke
antwoorden op mijn vragen vallen ...... in mijn eigen taal. En de
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vorm is prozaischer of beeldrijker naar de mate der momenteele gesteltenis. Duidelijker wordt wat ik zeggen wil, nog hierdoor. 1k weet niet
zeker, of, als Christus persoonlijk tot menschen sprak, ooit gezongen
zal hebben, maar in mij heft zich meermalen met sterke concentratie na een
H. Co en met uitsluiting van verdere zintuigelijke waarnemingen
volgens een mij bekende melodie de zang aan: Benedictus qui venit ......
Het is in dezen geest, als hierboven geschetst, dat pater Ron en zijn
„Gesprekken - met Christus bedoelt, de zachte maar niet minder zekere
en klare „Anhaugh - bij verslondenheid.
W. COX.
Venlo.
De bewijskracht van bovenstaand betoog, dat Pater Rongen verontschuldigen en mij beschuldigen wil, lijkt me niet erg groot: ik wil er
enkel dit op antwoorden:
le. de titel van het boekje is noch uitgangspunt noch steunpunt geweest van mijn recensie in Augustus: ik heb er alleen van gezegd, dat
Gesprekken van Christus beter zou zijn geweest, wat ik bewees door de
inhoud, die grotendeels bestaat uit toes rakers van Christus.
en wat ik afkeurde en nog afkeur, is de wijze
2e. waar 't om in en
waarop Rongen Christus laat spreken: zij is onbetamelik en waarlik
niet spiritueel: zij wordt niet goedgepraat door te veronderstellen, zoals
de heeft Cox doet, dat bier aan 't woord is Christus die zich aan
aan Ron en. want die veronderstelling zou pleiten noch voor Christus
noch voor Rongen: ik zou ze niet graag willen maken. Overigens: ook
dit kan Ron ens bedoeling niet geweest zijn.
M. MOLENAAR M.S.C.

KRUIDENIERSTACTIEK
Naar aanleiding van onze opmerkingen over de „Volkskrant" inzake
Prof. Veraarts artikel over Nolens, schrijft Jan Engelman in de Nieuwe
Eeuw (5-11-'31) :
„Een artikel, waaruit we een flunk stuk overnamen, dat in „De Tijd"
ook werd vermeld, maar verder door de katholieke pers geheel werd
genegeerd, hoewel het de eenige bijdrage over den overledene was waarin
een pogiag tot psychologische ontleding werd ondernomen en geen
sentimenteele gemeenplaatsen werden afgedraaid. Men kan het met Veraart eens zijn of niet, maar wat is het voor een kruidenierstactiek om
het oordeel van zulk een wetenschappelijk man stelselmatig te negeeren,
omdat hi' het eens gewaagd heeft van het inzicht der partijbonzen of te
wijken? Wat een benepen journalistiekl Op zulk een wijze zijn jaar en
dag menschen van beteekenis van het katholieke 'even in ons vaderland
vervreemd. En vaak . . . . de besten."
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BOEKBESPREKING
Jan Walch: De Magische Schaal. Internationale keurboekerij dl. L
N. V. Service, Den Haag.
In de Magische Schaal wil an Walch een moderne parafrase van de
Graal-geschiedenis geven. Hij doet dit echter zonder enig bovennatuurlik
motief; Percy is een onschuldige 'on en uit 'n bos die per ongeluk tussen de mensen verdwaald raakt. 'n Oude vrouw geeft hem de magiese
schaal om deze op z'n bestemming te brengen, maar zegt niet welke
deze bestemming is. Via 'n soort spiritistiese seance krijgt hi' 'n uiterst
vage boodschap; hi' maakt alle soorten mensen mee en leert tenslotte zijn
bestemming: te even aan z'n medemensen uit de overvloed der schaal.
Alweer: louter stoffelikegiften; eten en drinken.
Jan Walch is tenminste iemand die, zoal niet de ktinst van schrijven,
erstaat.
Dit behoedt hem voor al te
dan toch het vak van schrijven
v
grove onduidelikheden en maakt dat hi' zelfs onwaarschijnlike situaties
toch nog op een enigermate genietbare manier weet neer te schrijven.
Erzijn echter boeken die een ho ere strekking op 'n meer kunstzinnige
KAREL MARTIENS.
wijze aangeven.
H. Monica, door Mgr. Bougaud, — G. Mosmans Zoon, 's-Hertogenbosch, 1931.
Hetgetuigt van niet bijster veel kijk op (en kennis van) den huidigen
tijd, dat een katholieke uitgeversfirma een dergelijk heiligenleven laat
vertalen en het licht doet zien. Het boek is zoo melig, sentimenteel en
langdradig, zoo larmoyant en oppervlakkig, dat het elk contact met dezen
tijd noodzakelijk zal missen (en ook elk , contact met een vorigen tijd moet
ist hebben) tenzij met zijn snotterende kwezels (die thans misschien
gem
nog enkele uren langer geeuwen en snotteren dan aanvankelijk hun doen
was) . Moet in het karakter van dit boek de reden gezocht worden dat
de illustrator ervan met zijn illustraties niet verder kwam dan de eerste
twintig pagina's? Overigens bewees deze teekenaar (wiens naam niet te
ontcijferen noch te raden is) hiermede het publiek, dat dit soort heiligelevens nog leest, ongewild een dienst: het teekeningetje, evenals de
omslag, is beneden P
elf. Misschien om in harmonie met den inhoud te
blijven. Aan deze harmonie hebben intusschen meerderen medegewerkt.
De vertaler is een zekere Henri Bruning, niet te verwarren met:
HENRI BRUNING.
Andre Delacour: Regards sur le Bois Sacre, ed. Saint-Michel, Paris.
In een proza-bundel van 271 pagina's ziet de schrijver kans, 38 Fransche dichters en prosateurs te behandelen. 't Spreekt wel vanzelf, dat
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dit zeer beknopt geschieden moet. Ook is de schrijver hier en daar niet
van een zekere oppervlakkigheid vrij to pleiten. Zijn voornaamste beteekenis heeft dit werkje dan ook, als nasla-werk, waarmede men zich
over Leven en werk van den e en of anderen Franschen modernen schrijver
spoedig orienteeren kan.
Eene doorloopende lectuur van dezen bundel valt echter wat saai uit,
daar de structuur der verschillende opstellen onderling weinig verschilt.
Voorts is de ongetwijfeld zeer belezen auteur wat to kwistig met superF. A. BRUNKLAUS.
latieven.
Viktor Kolb, S.J. Das Leben des heiligen Ignatius von Loyola, der
Stifter der Gesellschaft Jesu, Herder and Co., Freiburg im Breisgau,
1931.

Het leven van een Heilige, als Sint Ignatius, den zielssterken, nobelen
stichter van de wereldorde der Jesuieten, kan niet indringend genoeg worn
den voorgehouden aan onze verslappende maatschappij. 't Is daarom to
betreuren, dat dit werkje, als schriftuur, niet werd, wat men, zooals
gezegd, van een Ignatius-biografie verwachten mag: een helden- en
heiligen1even, boeiend als een roman, kemachtig zonder dorheid, be geesterend zonder overdrijving, waarmee we niet zeggen willen, dat dit
boekje niet alleszins aan to bevelen zou zijn. Men leert er de hoofdfeiten
uit dit bewonderenswaardige heiligenleven uit kennen, zoo goed, als de
beteekenis zijner daden en geschriften. Er is evenwel een teveel aan gewide welsprekendheid: Ignatius' leven spreekt voor zichzelf en heeft geen
„opendoekjes - van noode.
F. A. BRLINKLAUS.
SeverinRiittgers: Das Buch der Gottesfreunde, mit Bilder von Hilde
Eisgruber; Herder Freiburg im Breigau, 1931.

Dee bundel heiligen-legenden, voor yolk en jeugd verhaald, is een
frissche bron van die eerlijke en verheugende schoonheid, welke aan de
kunst van dengeboren verteller ontwelt.
De schrijver ontnam zijn stof aan de „Legenda Aurea" en kinderen en
eenvoudigen van hart zullen met gfaagte deze vertelsels lezen en hooren
lezen.
De illustraties van Hilde Eisgruber passen zich door een affectielooze
volkschheid uitstekend bij den tekst aan.
F. A. BRUNKLAUS.
P. A. Begeer, Van het Leven, verzen, uitg. De Baanbreker, Service,
Den Haag 1930.

Pogingen tot poezie, welke zelden s1agen. De dichter is echter een
rechtschapen man, die niet meer pretendeert, dan hi' presteert. En in
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zooverre komen bij hem vorm en inhoud overeen, dat zijn poetische pogingen zich uiterlijk niet, als geslaagde gedichten aandienen.
Waar 'tpogen een bereiken werd, ontstonden verzen van een directheid, als „de Overbodige - en „de Heilsoldate -, waarin een diepe deernis
met de schamelen dezer wereld uiting vindt.
F. A. BRUNKLAUS.

Stephan Berghoff: Von Stromern and Vagabunden. Herder 6 Co.
Freiburg i. Br. 1931.
Stephan Berghoff vertelt aangenaam en vlot van 't leven van al de
zwervers over Gods rijke aarde. Niet melodramaties en sentimenteel; hi'
weet de zonnige, blije kant die ook in dit leven zit, evengoed naar voren
te halen. Als betere ontspanning is dit boekje volkomen aanbevelenswaardig, terwijl het bij velen interessant zal zijn door het altijd graag
gehoorde onderwerp.
K. M.

Prof. Dr. Tihamer Toth: Mit offenen Au en durch Gottes Natur.
Herder. Freiburg i. Br.
Dr. Tihamer Tôth, van wie reeds twee boekjes in 't Vlaams vertaald
werden,gaat in dit werkje door met z in toespraken tot de grotere jeugd.
Hetgrote voordeel van deze toespraken is de frisse toon die hi' weet
aan te slaan. Menproeft in elke reel de man die de hedendaagse jeugd
kent en verstaat en...... liefheeft.
Zijn toespraken ontaarden niet in femelig gezeur dat de on ens moet
afschrikken, maarpakken bun. Ze moeten voelen dat bier iemand aan
't woord is die bun werkelik helpen kan, aan wiens woord zij jets hebben.
In 't eerste deel van dit werkje laat hi' de wonderen der natuur zien in
de meest verscheidene vormen. In het twede deel toont hi' aan dat wetenschap niet de ondergang van 't geloof betekent. Men ziet: onderwerpen
die in zich nietgeheel nieuw zijn, maar bun belang al of niet ontlenen
aan de manier van behandelen.
En zoals we zeiden: wegeloven dat Dr. Toth de juiste manier getroffen
heeft. Als er van dit boek ook 'n vertaling verschijnt is 't te ho en dat ze
niet al te Vlaams ma g zijn. Voor wie Duits verstaat raden we de lezing
van 't oorspronkelik aan.
K. M.
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KERSTNACHT
Twintig eeuwen, zie ik voor mij staan
twintig karavanen van honderd kameelen,
beladen, de eeri, ten — et goud en juweelen
van deu q d; le h-iligen, die ons zijn voorgegaan
daarachter torsQn d?, tr: q sche beesten
gran-J.1 en vruelitel, riv, chtige vrachten:
de moed, wijsheid en s vandev'en van gedachten;
de lading van heldere, groote geest- n,
tweeduizend kameeET, een eindlooze rij,
vooraan sch yth de stem van lokanaan
en aan het einde veEs!-, ijnen wij:
een enkele vrouw, een enkele man.
een stofwolk, door kameelenpoot
omhoogestovn
eenig_. seconden
twee korrels :am en zevenrnaal de zw,cle,
de val, vetikking n de eindelooze dood
Zoo onbeduidcnd is ns verdwijnen,
in de on: y_emerm woi,-stijn, de tijd;
hoe dan voor U,
eejge, die zijt,
Gij oorsprong van der eeuwigheid verschijnen.
Maar iedere kameel komt op zijn baan
voorbij een stal, waar hij een nachtlang rust
daar heeft een kindermond zijn kop gekust,
dan kan hij zorgeloos weer vender gaan.
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De Kerstnacht, eenig feest in heel het jaar,
dat God ern menscii, aan ons gelijk wil wezen
de kribbe draagt het kind, als sterflijk wezen,
d'ontsterfelijke God van 't hoogaltaar.
Laat deze nacht dan stil en heilig zijn,
zooals het liedje van de kinderen is,
verzamel dan ons, scharnitn aan Uw disch
het feestmaal, onder schijn van brood en wijn
HANS VAN ZIJL
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DE DIENAAR DES WOORDS
„Erasmus van Rotterdam aan den hoogvereerden meesterdrukker en uitmuntenden vriend Frobenius, alle vvelzijn-.
1k kan mij best uwe verwondering voorstellen, dierbare
en trouwe vriend, bij het ontvangen van dezen brief. Het
is of ik U op den dretyrDel uwer waning zie verschijnen en
U hoor zeggen: Wat! is cHze brief van Fros.n,us? Komt hij
reeds terug? Slechts enkele dagen ci elecl en is hij vertrokken
en reeds wordt mij zijn terugkomst aemehl? Langs welk
ongekende wegen, op wake vieugelEn heeft hij in zoo
weinig tijds Engeland bereikt ? Wat joeri hem er van zijn
vrienden weg, en hoe bracht hij den zoolang verbeiden
schat zijner vertaling vrij en veilig terug in Germanje ? Of
moet ik veronderstellen dat hij de afspraak vergat, het woord
waarbij hij zich verbond zijn terugicomst slechts met eigen
mond te melden? Wat is er dan gebeurd dat niet hij, maar
een bode nu reeds nieuws van hem brengt?
Duid mij zulks niet ten kwade, dierbare, mijn haast om
het vooropgestelde doel te bereiken is niet geluwd. Elk
oogenblik dat mij van Basel, de geliefde, en het huis Zum
Luft, verblijf der nijvre musen, weerhoudt is mij een last.
Maar hetgeen mij overkwam is zoo merkwaatdig en troostvol dat ik niet nahten kan het u dadelijk mede te deelen.
Indien het waar is dat goede tijding steeds welkom is, laat
dan deze brief U het hart met vreugde vervullen.
Ik zit te Boppard aan den Rijn, het Bodobrica der Romeinen, niet in het klooster der Benedik,tijner nonnen, maar
in de herberg van den tolbeambte dezer plaats, omringd
door een zestigtal reizigers, die eindelijk hun vermoeinis in
wijnroes hebben gesmoord. Ingedommeld bij den smeulenden
haard der gelagkamer slapen zij op stoelen en banken, tusschen pak en zak. Het op en neer gehijg van hun adem is
als het gesnoef van slapende dieren in warmen stal.
1k zit in een hoek aan een tafel bij flikkrend licht te
schrijven. a zit echter niet alleen, aan deze tafel, tegenover
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mij rust in diepen slaap verzonken, de tolbeambte en het
is over hem dat ik U vertellen wil.
Gij weet hoe scherp ik sta tegenover de lichtgeloovigheid
van het grauw welks ongebreidelde verbeelding al te vaak
droombeelden voor waar houdt en er allerlei voorspellingen
in leest. De rede, veilige gids te midden van vele spookgevaren verjaagt met kalm gebaar de wereld van schimmen
die ons vaak ten verderve voeren. Maar hoe verbijsterend
is het gebroed der wilde fantasia I Ik mocht het zelf andervinden, bij mezelven en bij den man die nu bier voor mij
zit. Voorwaar, van alle menschelijke kennis is de onderscheiding der geesten de kostbaarste.
Reeds hadden wij Mainz bereikt ; het was de derde dag
van onze reis, toen de lucht die tot hiertoe helder was
gebleven betrok. Het was ongemeen warm, een onweer zou
niet uitblijven. De schipper die met angst de voorteekenen
van den storm in •stroom en wind gadesloeg, besloot den
nacht in een beschutte plaats door te brengen. Hij verhaastte
den koers en stuurde op Boppard aan. Weldra bereikten
wij het gebied waar aan beide zijden van den stroom de
bergen hunne massa's ten hemel verheffen. Woest drong
de kokende stroom met snelle stuwing door de sombere
engten waar menige klip den bootsman dreigt met wissen
ondergang. Zoo gevaarlijk is hier de stroom en spookachtig
het land dat het yolk deze streek bevolkt met geesten en
duivelen, allerhande gedrochten die sluw den mensch beloeren. En zoo dreigend is hier alles, dat zelfs mijn geest
aan den toover dezer sfeer niet ontsnappen kon en den
huiver der verbeelding onderging.
Hoe ik er toe kwam weet ik niet, maar vooraleer mijn
geest zich ertegen kon verzetten, was ik in een droombeeld
gevat, in een wereld waar ik tevens toeschouwer en medespeler was.
Ik stond achter op het schip verzonken in mijmering, toen
ik bemerkte, dat wij als 't ware onder het immense gewelf
van een onderaardsche grot voeren. Aan den steven van
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het schip, voor de boeglamp, zat een reuzengedaante leunend
op een gaffel. Dieper rees een roerige gestalte die ik vooreerst niet hei:kennen kon. Zij schenen in gesprek met elkander.
Na veel luisteren drong hunne stem tot mij door.
Waartoe dees angtige haast, Alastor? donderde de
stem van den reus, aan wiens welige vlechten heel den
stroorn scheen te hangen.
Waartoe ? sisce de toegesprokene in den stormwind, — Waartoe anders dan om u te ontmoeten, Charon ?
Het is een goldelljk toeval dat ons samenbrengt1 Ik kom
uit het land der wanen 1
Dan z:j n. het dc.-! schrikqodinnen die u naar mij toesturen I
schreeuwde Alastor uit.
Gii hebt het gezegd, Charon 1
Zijn
zij
van
de
wereLi
ver!aagd,
dat gij met zulk misbaar op mij afstorint ? bulderde de reus, en hij hief zijn
gaffe! ten hemel op om den onheilspellende bode met een
siag te verp;etreren, rna deze Ode grinnikend uit:
- Verjaagd I Hecate hebben de wereld veroverd,
er is geen plaats war Been oorlog en zijn nasleep van
heische rampen woccit 1
De reus barste in helsch lachen los en zijn lachen was
als het c-raiel van den cionder rollend in den afgrond.
Wac mDetik flU beginner), schaterde hij verder, mijn
boot kan onmegelijk meer zielen bergen 1 Als muggen hangen zij reeds aan mast en want, en duizenden plassen als
kikkers in het water rond
- Als er nu maar niet plotseling vrede uitbreekt op de
wereld 1 glide Alastor.
- Nou, zoom vaart zal het wel niet loopen, Alastor
alhoewel ik het haast zou wenschen. Maar
suste de reus
er is weinig kans op zoolang zij de oorlog als een heilige
plicht beschouwen.
- Als een plicht? hoonde Alascor Als een eeredienst, Gode - welgevallig 1 Allen eischen God's zegen voor
zich op. Bij de Franschen nu staat God aan den kant der
Franschen en zij mogen niet overwonnen worden Hetzelfde
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beweren de Duitschers, hetzelfde de Engelsen, hetzelfde de
Spanjolen. Aileen de Zwitsers vinden dit getwitst overbodig.
Godsgericht is hun het duidelijkst in klinkende munt
— Nu daraan is gelukkig geen gebrek daarboven 1 Wie
kerk en burger vilt, kan nog menig moordpartij betalen,
Alastor. De eenige vijand then ik vrees is de paus van Rome....
Wat vreest ge van hem, Charon ? Spreek vrij uit 1
Ik vrees dat hij de oorlog gaat vervloeken en dat de
wapens van zelf uit de handen der tc-,genstanders zullen
vallen, fluisterde de reus.
Dat zou verschrikkelijk zijn, zuchtte Alastor, dat zou
de ondergang onzer heerschappij beteekenen Bij Hecate!
Dat ik dit onheil niet had voorzien! Charon, vaarwel 1 Ik
kan niet langer blijven1 1k moet zijn stem over de wereld
smooren! Misschien is het alreeds te iaat I Vaarwel 1
In een bliksemschicht doorkliefde hij de ruimte en Charon
riep hem bulderend na : Smoor meteen hun geweten I —
Donderend weerklonk Alastor's antwoord door den afgrond:
Wie houdt er dit nog op na ? Daar is geen geld mee
te verdienen I
Vol ontzetting hoorde ik de lach der hoonende geesten
uitsterven in het ratelende orkaan dat boven ons hoofd
losbrak. En terwiji mijne reisgenoten zich spoedden naar
de herberg waartegenover onze boot reeds geland was,
dacht ik huiverend na over den zin van dit vreemde visioen.
Is dit een voorspook ? Wat staat er de wereld te wachten?
Zal de mensch dan nooit bevrijd worden van zijne hondsdolheid ? Het is de oude waan dacht ik, de dolle drift die
de wieg van vreugde en droefheid is en alles stuwt volgens
wetten waar geen speler des levens zich aan onttrekken kan....
Met dergelijke gedachten was ik vervuld toen ik de herberg binnentrad, waar ik een rustige nacht hoopte door te
brengen. Maar wie had ooit kunnen vermoeden, dat in deze
schamele herberg mijne oogen wijder dan ooit op de waarden des levens zouden geopend worden! Neen, de waarheid
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kent ge geen andere plaats dan ons inzicht om zich te openbaren. In het evenwicht des oordeels, vrij van de beroering
der uiterlijkheid, schuilc de macht van den goest. Wat anders
is adel, tenzij vrijheid van hart!4tocht er begooehe-lende
omstandigheden? Welke macht rest het blinde lot tegenover
den vrijen wil, nadat wii in innerli j k schouwen het doel van
ons leven hebben vascgestelci ? Zijn schrikgedaanten voeren
ons slechts terug naar de s'We woilin_l cn der ziel waar onverstoorbre vrede hoist. 01 Frob 'nius, het is een godheid
die ons de weldaad van dit levci: schonk 1
Maar vc'7at draal ik in het vercellen der ervaring waaruit
mij die wijsheid tegenstraalk:ie ?
Verbeeldt U zich Erasmus binnentredend in- een gelagkamer, die meer op een stal dan op een herberg lijkt.
Grower persoons en spca kv,i warring dan bier heerschte
zeker niet bij het het bouwen van Babel's toren. Onder de
lage zoldering eener bene lcukancr trof ik wel zestig gasten,
voetreizigers, ruiters, koetsiers, schippers, boeren,
vrouwen en kinderen, gezonden c zieken, alien door elkander.
Niet de minste hoop maar een behoorlij ke plaats te vinden
om je te verkleeden of je af te boenen, of je ledematen
in een ledikant ter ruste u te sr-kken. Hier zet je je neer
te midden van den hoop, trek je je laarzen nit, schiet je
een ander hemd aan als je daar behoefte aan hebt, hang
je naast den haard je doorweekte kieeren om uit te dampen
en schuif je er zelf bij om te droogen. Waarover zou je je
beklagen ? Wie van beknoptheid houdt is hier het vlugst
bediend.
Om kort te gaan, ik was de wanhoop nabij. Door de
warme lucht bevangen zocht ik het raam op een kier te
zetten, maar de gasten, door drank verhit kwamen dadelijk
in verzet. Raam dicht 1 snauwde mij de eene toe. Een andere
riep : Zoek een andere herberg op! En de heele bent brulde
hem nijdig na. Het oorverdoovend lawaai dat aldus ontstond
bracht mij redding. Uit de aangrenzende kamer verscheen
een jonge vrouw, die blijkbaar door het ongewone rumoer
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was opgeschrikt. Zij overzag terstond den toestand en trad
moedig op mij toe; zij noodde mij uit haar naar de opkamer
te volgen waar lucht en plaats te over was. Dit vertrek
scheen voorbehouden voor verlate reizigers vooral van beteren
stand.
Alle gemeenschapsapostelen ten spl i t prees ik mij gelukkig
uit het gekrioel dezer vunzige menigte bevrijd te zijn. 1k
wist niet hoe mijn goede genius daarvoof passend te danken ;
aldus vielen mijne oogeri op de WOLIW die voor mij stond
en verlegen een verontschlidiying trachtte te stamelen.
Was het uitstralende rust de mij in haar bekoorde? 1k
weet het niet. Wellicht wAre:-1 het hare groote oogen, puurblauw als korenbioemen, waaruit stille tranen leekten, maar
er was ook nog lets anders waarvoor ik geen woorden vinden kan.
„ Ach 1 — zoo sprak zij
wat spijt het mij dat ik U
geen beter onderkomen geven kan. De storm heeft zoovelen
verrast .... en er is geen :Indere herberg in de buurt
maar alles wat ons rest staat ter uwer beschikking. En om
zich heen wijzende vervolyde zij : Hier ten minste zult gij
over eenige vrijheid beschikken. Wellicht wenscht U nog
jets te gebruiken ? Al is onze voorraad bedenkelijk gesionken,
toch hoeft gij geen honger te lijden. Ook heb ik nog goede
kussens en een warme y acht, zacht als dons.
1k vroeg om een weinig zoete wijn, vleesch en brood.
Zij beloofde spoedig daarvoor te zorgen, Kort daarna verscheen een jongen met een weigevulde olielamp en een
vracht kussens. Zij waren zacht als donzige peluwen en de
yacht was breed als een leidsch wollen deken.
Terwiji dit alles gebeurde was ik in de gelegenheid om
het vertrek zorgvuldig op te nemen. Het was een kleine
doch zindelijke opkamer. Enkele tafels met bijhoorende stoelen
vulden de ruimte. Tegen de achterwand stond een breede
kast met allerlei glaswerk, terwijI aan den muur tegenover
de ramen, tusscht-m kunstig uit hout gesneden vogels het
beeld van den Heiland prijkte. Onder dit beeld was er een
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breede bank die desnoods als bed gebruikt kon worden.
Aan het voeteneinde, op het bovenpaneel der deur die tot
de bovenverdieping leidde hingen grofgepenseelde boutsneden, de legende van Coenrad Bayer en Margaretha van
Marienburg voorstellend.
Hoeveel levens waren bier saamgestroomd 1 Naast den
wilden vloed, in storm en nacht gevangen, waren wij in dit
huis als op een ander schip, sanien op den stroom van het
leven, koersen.d naar hetzelfde doe!, toch door zooveel bijkomstigheid gescheiden. Over alien cchter spreidde de
Gekruisigde zijn barrnhartige liefde. 1k groette hem eerbiedig
en hem beschouwende, was het of er jets in mij smolt, lets
ongekends mij ontroerde, een geheime zin in mijn hart
openbloeide.
Daar kwam reeds de jonge vrouw met de gevraagde spijs
terug.
U hebt wel lang moeten wachten, prevelde zij, vlijtiq
bezorgd, maar het is werkelijk buiten mijn schuld. —
En terwijI zij schotel en kan op de tafel plaatste, wendde
zij plots haar hoofd van mij af als wou zij jets verbergen.
Toch was haar ontroering mij niet ontgaan. 1k vreesde schuld
daaraan te hebben en vroeg of 'mijn late komst haar last
had bezorgd. Nog in haar droefheid gehuld, was zij het
antwoord schuldig toen de deur op den achtergrond openging en op den drempel een vreemde man verscheen. De
schuwe beweeglijkheid zijner vinnige oogen viel me dadelijk
op. Blijkbaar verraste hem mijn tegenwoordigheid. Hij sloot
zijn mantel nauwer om de schouders en fluisterde de . jonge
vrouw toe : Nu zal hij wel rusten. Verzuim niet bij tijds
den drank te bereiclen. 1k kom morgen terug. Goe nacht 1 —
Er viel niet aan te twijfelen, die man was een chirurgijn
en er was een zieke in huis. Weldra vernam ik den aard
der heerschende kwaal. Christoffel Eschenfelder, tolbeambte
in Boppard aan den Rijn leed niet aan de gevreesde spaansche
ziekte maar aan de kwaal eener onrust die erger dan de
pest dees landen bedreigt. Hoe zal ik die kwaal voor uwe
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oogen tooveren ? 1k wou dat gij hare werking uit den mond
zijner dochter had vernomen I
— Hoe deze ziekte ontstond — zoo vertelde zij kan
ik nauwiijks ze,Acen. Nooit was vader ziek geweest, nooit
had hij de minste onrust vertoont, toen hij opeens de prooi
werd eener vreernde droomerij. Hij die tot hiertce de opgewektheid zelf was verzonk in een somber zwijgen, in eene
zwaarmoedigheid die als loud op zijn wezen drukte. Eens
was zij 's nachts opgestaan en had de bedstede van vader
leeg gevonden. Het scheen haar toe dat er menschen waren
in de benedenkarner. Stil was zij de trappen afgedaald om
te weten, en zie, daar had zij de bron der onrust ontdekt.
Daar zat een man in druk gesprek met haar vader. Zijn
stem was dof, drinyend zijn gebaar, haastig en klemmend
zijn betoog. Het was of hij in nood verkeerde en om bijstand smeekte. Bij 't kraaien van den haan was hij haastig
verdwenen. Maar wt eens gebeurd was herhaalde zich meer.
Nu sliep vader niec lang. er op eigen kamer, maar verzon
uicvluchtsels orn beneden den nacht door te brengen en te
lezen. Ach ! waren die schriften, die boeken den drempel
nooit overschreden 1 Maar het was of ze nooit waren uitgelezen, nooit genoeg doorgrond. Nu werden de nachten
in twist en geredeneer doorgebraehc, met vele onbekenden.
Eens had zij den ouden familiebijbel teruggevonden, maar
hoe veranderd, op vele plaatsen onderstreept, woorden gesch-apt, randen met fijnschrift bijgevuld. Geen wonder dat
vader daaruit Diet meer voorlas. Maar waarom had hij het
oude boek uit hare handen gerukt en vol angst weggeborgen?
Veel was haar onverklaarbaar gebleven tot den dag waarop
van den kansel gewaarschuwd werd tegen de valsche leeringen en verborgen ketters. Nu voegde zich aan de onrust
der slapelooze nachten de angst der dagen, de vrees der
bespieding, der verklikking, waaraan opeens velen schenen
bloot te staan, en meer dan anderen nog de tolbeambte.
Want hem gewerd van hooger hand bevel scherper toe te
zien op het vervoer der goederen . .
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Kort daarop verergerde de kwaal. Hetgeen tot hiertoe
verborgen was trad te voorschijn in zenuwtrekkiiigen. De
schaarsche slaap werd gevuld met dtoomgezichten en angstvisioenen die den nacht tot een eindelooze kwelling maakten.
Geen slaapdrank bracht hulp aan de gekwcicie ziel die angstig door den slaap heen waken bleef en ra'deloos zocht te
weten.
Hier aarzelde zij even en fluisterde : 1k vrees dat de
chirurgijn de kwaal nog heeft verergerd. De priester verdenkt hem en zegt dat hij van vader's bed moet verwijderd
worden.
JOS. VAN DER VELDEN.
(Slot volgt).
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HET MONUMENT VAN GEYL'S THFZEN
Prof. Dr. P. Geyi: Gesehiedenis van de Nederland sche s ta deel I tot 1609) — Encyclopaedie van
dr WerLidbibliotheek, Amsterdam.

.1

ET doet ons goed, het doet ons deugd, dit stevige
molle boek la zijn frisch-groenen band, de belangrijke syntheze van Geyl's thezen, steeds dichtbij op
de 3chrijftafel te hebben. Het was ons aangenaam, het in
twee exemplaren te bezitten, zoodat we er een aan de
boekerij van de aloude Zuid-Brabantsche abdij Averbode
konden schent:,en. I--iet is een boek dat een deel van ons
leven zal blijn onldat het de rijke schets geeft van het
groorsche gedachtenbeeld dat ons, Groot-Nederlandsche
nationalisten; als een circumpolair sterrenbeeld, steeds voor
de oogen moet staan..
Het is een bock, dat wznneer het met een tweede deel
vol tooid is, kan worden tot het monument van Geyl's merkwaardige persoonlijkheld als Nederiandsch historiograaf.
De steer der nationale c.j e:d-,Tchten geeft cen troost, een
toevfticht, een verkwikking in deze schrikkelijke tijden van
poiRiek-oelcsonomische eb (,_11 onzekerheid.
Fkt is e'en sterkend vooruitzicht dat er op de flank van
West-Europa ,dertien of veertien. millioen Nederlanders sta.an
die in hun meet en meet- ontwakend nationaal bewustzijn
een nieuwe kracht vormen welke onrniddeliik dienstig kan
zijn aan een nieuw Europa in een nieuwe wereld.
De kracht der nationale gedachten kan ons heensleuren
over het brokkelige veld der moeilijkheden waarheen de
ontwikkeling der laatste jaren ons alien heeft gebracht.
In deze overtuiging moest het ons goed doen, zelfs een
redacceur van „De Malsbode". als redenaar op een groote
politieke veryadering ter gelegenheid der Gemeenteraadsverkiezingen met nadruk te hooren verkondigen dat naar
zijn oordeel de nationale strevingen tenslotte de machtigste,
de gewichtigste zullen blijken.
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Ziedaar dan ook de macht en de beteekenis van het werk
van den Londenschen hoogleeraar.
Geyl geeft een breede schets van de ontwikkeling der
Lotharingsch-Bourgondische li-,nden en hij doet dat met een
aangename wille..keur, met een aangename subjectiviteit,
waardoor aan het oude min of meer bekende beeld nieuwe
karakteriseerende lijnen en accenten worden cegeven. Naar
zakelijke volledigheid streeft hij niet, dat is zijn opzet niet ;
dat vragen wij ook niet. Daar zijn wij zelfs niet op gesteld
omdat deze historie het best voor ons leven zal als een
actueele werkelijkheid die wij tot ons trekken voor zoover zij ons behaai-„I t; omdat de historie in hare krachtt tenslotte iets anders is dan een archivalische inventaris waarvan
wij volledigheid vragen.
Ook buiten de speciale nationale kwestie waarom het gaat
in zijn boek geeft Geyl aan het beeld der Nederlandtsche
ontwikkeling menigen nieuwen trek, ter verlaeldering der
algemeene historische gegevens, putt end uit een ruime belezenheid en uit een ruime belangstelling. Maar het beeld
krijgt eerst zijn grandiooze vormen en lijnen warreer de
Bourgondische eenheid gaat opdagen rondom de delta der
drie rivieren; de eenheid die zelve de herhaling was der
Lotharingsche en die, ondanks de reeks barer tragische
lukkingen, niet meer zal wijken uit ons stelsel van toekomstmogelijkheden.
— Het is Geyl's boek dat ons scherp stelt en duidelijk
maakt, hoezeer de voornaamste kultuurgrens in het zich
vormende rijk der Nederlanden Diet liep van West naar Oost,
maar veeleer van Noord naar Zuid, ergens in het Westen
van Gelderland in het verlengde van de Peel; hoezeer immers het Oostelijk deel der Noordelijke Nederlanden, de drie
Noordelijke gewesten en Overijsel en Gelderland veel gemeenschap hadden met het Westen van Duitschland, terwiji in
de Westelijker Nederlanden de kultuurinvloeden die vanuit
het Zuiden kwamen, vanuit Brabant en Vlaandercn, ongebroken voortgolfden over de rivieren, tot in het Noorden

van Holland.
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De gegevens der twee thans voltooide deelen van Vermeulen's Handboek tot de Geschiedenis der Nederlandsche
bouwkunst leveren ons tot deze zelfde conclusie de treffende
gelijkenis.
Er blijft slechts een bezwaar dat in ons oprijst, terwijl
wij met geboeide aandacht Geyls voorstelling volgen. Er is
een punt in het geheele historisch-politieke geval waaromtrent wij twijfelen en blijven twijfelen, zelfs geneigd te gelooven dat de hoogleeraar zelve met ons twijfek en in elk
geval er niet naar heeft gestreefd, op dat punt klaarheid en
scherpe omschrijving te brengen. Er is eenige vaagheid in
de omschrijvingen op dat eene punt; vaagheid welke overigens
eert de fijn beschaafde skepsis van dezen in de diepte zoo
sterk overtuigden historicus die in 1927 beleed dat hij niet
wist of hij voor of tegen het ontwerp-Belgisch Verdrag van
Van Karnebeek moest zijn.
Ook lijkt er eenige onderlinge tegenspraak te zijn in Geyl's
uitlatingen op dat eerie punt.
In den aanhef der behandeling van „de Habsburgsche
heerschers" spreekt hij over : „ons yolk, juist los gekomen
van Bourgondie, ofschoon nog met vele Waalsche streken
bezwaard" (blz. 356).
Er niet meer dan twee bladzijden tevoren (blz. 354), nog
behandelend „de crisis van de Bourgondische Staat", heeft de
schrijver het gehad over „het samenwerken in de StatenGeneraal", dat bevorderd heeft „een gevoel van Nederlandsch
bijeenhooren (waar echter de Waalsche gewesten niet van
uitgesloten waren)".
Het is de schrijver die deze aarzelende, min of meer
schuwe en in den grond volmaakt overbodige haken plaatst
rondom zijne niet voor betwisting vatbare opmerking,
Als Geyl historische gegevens tot zijn beschikking had
omtrent een bewustzijn van tegenstelling tusschen Dietsch
en Fransch in de Bourgondisch-Oostenrijksche Nederlanden,
zou hij niet hebben nagelaten, die gegevens in het licht te
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stellen. Het is duidelijk dat hij ze niet heeft. Op blz. 360
spreekt hij weer over de verhouding van den jongen Karel V
"tot de twee talen en culturen die in zijn Nederlandsche
gewesten om de voorrang streden". Wij cursiveeren dit
woord „streden" en vragen : is dit woord hier op zijn plaats ?
Was er strijd ? Was er bewustzijn van strijd, van wrevel,
naijver en tegenstelling ?
Wij stellen de vraag en Gey1 zelve, die geen feiten noemt
welke van strijd spreken geeft bet uitdruk1e1ij1ce antwoord
in een reeks gevolgtrekkingen, als op b17. 419: „Met de voorstelling dat het land door twee voll , sgroeren bcwoond werd,
de Dietschsprekenden en de Wale- , , waren de geesten volkomen vertrouwd". — „De Protestanten dle buiten's lands
waren, organiseerden vanzelfspreker d hun ket ken. in tweeen" — "Het nationaal gevoei wierp de Walen niet uit,,.
— "De stille insiepeling van het Fransch wekte geen ongerustheid".
„Voor de Geuzendichters was Nederland bet land der
Zeventien Provincien : het nieuwe Noord-Oosten zoo goed
als het Waienland werden in de patriotsche geestdrift van
de eerste ure begrepen".
Inderdaad, wij zijn er zeker van dat de Watergeuzen uit
de Hollandsche havenstadjes hun vele Waalsche aanvoeders
niet als vreemdelingen hebben gevoeld.
— En reeds heeft ons dan getroffen de uitspraak op de
vorige bladzijde, blz. 418:
„Als de zestiende eeuw onder in vloed van de klassieken
dat in deze dagen uit het Latijnhet begrip vaderland
sche patria vertaald wordt begint te idealiseeren, grondt
zij het onwillekeurig op de Staat, laat het versmelten met
de trouw jegens de dynastie, die de middeleeuwen gekend
hadden en die nog macht had over de geesten.
Dat wil zeggen dat bij ons de Waalsche gewesten ingesloten werden". (blz. 418)
Nog in 1594, bij den plechtigen intocht van Aartshertog
Ernst van Oostenrijk te Antwerpen worden door de rede-
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rijkers zinnebeeldige voorstellingen vertoond van de zeventien
Nederlanden die slechts door oogenblikkeliOe oorzaken geschei den zijn en die bijeenhooren en weer bijeen hooren te
komen. (blz. 641).
Nog in 1598 bij de plechtige overdracht van de Nederlanden aan Albertus en Isbella worden te Brussel banken
klaargezet, 66k voor de Noordelijke Nederlanden, die zich
hadden afgescheiden en die er verre vandaan waren, die
banken te gaan bezetten (blz. 667).
Net waren immers die Noordelijke Nederlanden die in het
vorig jaar, in 1597 den tuin der zeven gewesten voor gesloten hadden verklaard, waan'oor de „toestand van evenwicht" is ingetreden, die de Zuidelitke gewesten aan den
Franschen invloed overleverde.
En als dan. in 1600 bij Maurits' tocht, die uitliep op den
slag bij Nieuwpoort, de Vlaamsche bevolking is een manifest wordt opgeroepen, zich te bevrijden, dan roert die bevolking geen vin meer (blz. 670). Dan heeft zich het noodlot
voltrokken.
In de schets van het noodlot der Zeventien Nederlanden
zooals Geyl die geeft tot aan het Twaalfjarig Bestand is
geen enkel historisch gegeven dat de wenschelijicheid of
noodzakelijkheid van een zuiver Dietschen Staat suggereert.
Integendeel, zijn bock maakt het zoo noodig nog duidelijker
dat het de Noordelijke Nederlanden zijn geweest die door
het noodlot van hun houding den toestand hebben gescha.pen waardoor Dietsche en Waalsche gewesten in het
Zuiden zoo vast ineen zijn gegroeid, vast ineen gegroeid
met een woekering van tallooze verbindingen, aan de Fransche kracht ontleend, ook al bleef de taalgrens daaronder
bestaan in hare bedolvenheid.
Wij zullen hier niet uitvoerig gaan uiteenzetten, waarom
wij de wensthelijkheid van een zuiver Dietschen Staat niet
kunnen aanvaarden, niet kunnen beamen. De groote macht
die de Fransche gedachte en de Fransche politiek, de verbazingwekkend groote macht die de Fransche dynamiek als

205
bron van die beide, voor het oogenblik nog blijkt te bezitten, maakt de gedachtenwisseling over dergelijke problemen minder actueel.
Onze verwachting gaat niet verder dan dat bezig is zich
te vormen eene zuiver Dietsche zielsdynastiek, eene Germaansch-Dietsche overtuiging binnen de wij de grenzen
der zeventien Nederlanden van Karel V, die zich bewust
moet worden de meerdere te zijn boven alle Fransche kracht
en boven alle Fransche wereldwijsheid en politiek inzicht.
De Fransche zielsdynastiek, als oorzaak van de Fransche
goudmacht, heeft in den zomer van 1931 eene overwinning
behaald zoo groot als die van Austerlitz in 1805. Zij heeft
sedert de Chequers-bijeenkomst de groeiende DuitschEngelsch-Amerikaansche coalitie uit elkander geslagen en
hare eigene, onverbiddelijke heerschappij over Europa voorloopig bevestigd.
Dat deed de Fransche kracht, de „franzbsische Dynamik",
die in de „ Allgemeine Rundschau", het wonderlijk orgaan
der Duitsche Katholieke defaitis ten (5 September 1931) „von
einem elsdssischen Pfarrer" wordt omschreven als : „der
hinreissende Schwung dessen es als einziges unter alien.
VOlkern fahig ist, die Gabe, seine seelischen Krdfte so zusammenzufassen dass dadurch ein fast unwiderstehlich
erobernder Dynamismus ausgelôst wird".
Aldus in dit tijdschrift deze „elsdssische Pfarrer" die den
Duitschen nationalen wrevel tegen Frankrijk met de scherpste
woorden veroordeelt, aankondigt dat de Fransche kruisvaardersgeest nog lang niet dood is en ontwaken zal in een
nieuwen Heiligen Lodewijk, waardoor Frankrijk nieuwe
groote Baden zal verrichten en de kleinzieligheid van het
Duitsche nationalisme zal blijken.
Inderdaad, de elementaire kracht der Fransche volksziel
is groot. Zij is het die de kelders der Banque de France
met goud heeft gevuld ; zij is het die zelfs de schrandere,
evenwichtige geesten van het Vaticaan en ook de zoo ontzaglijk begaafde persoon van Paus Pius IX bracht tot een
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notoiren flater tegenover zevenhonderd Vlaamsche jongens ;
is het die tenslotte een Van Karnebeek en nu weer een
Beelaerts van Blokland weet mee te sleepen in haar betoovering. Kleinzielig tegenover haar is het Duitsch-Germaansche
nationalisme, aan een troebele ziel ontsproten. Kleinzielig
tegenover haar is het Nederlandsch-Vlaamsch-Germaansch
nationalisme, dat eerder de hand zal moeten likken welke
het slaat en overtreft ....
Onze eenige, maar onuitputtelijke troost en onze eenige,
maar eindelooze twijfel aan de verzekeringen van den
„elsassischen Pfarrer" blijven in het feit dat ook de trotsche
kracht van Lodewijk XIV werd gekraakt en dat na Austerlitz een Leipzig en een Waterloo zijn gevolgd.
Zoo moet ook naar ons dunkt, voor de fijne skepsis van
Geyl die in het weekblad „Viaanderen" wordt aangevallen,
omdat hij weigert de alleenzaligmakendheid van den zuiver
Dietschen staat te verkondigen, de groote vraag zijn die
tenslotte alle aandacht verslindt, of bezig is zich te vormen
binnen de Dietsche taaleenheid der Nederlanden eene nieuwe
zielsdynastiek van eenparig zelfvertrouwen welke in staat is
het oude verlammende evenwicht van waardeering voor
Frankrijk te verbreken ; welke zich in staat voelt, in een
nieuwe toekomst staatkundig, maatschappelijk en kultureel
stuwing te geven. Een groote verontwaardiging, een sterke
elementaire weerzin tegen Frankrijk zal in deze ontwikkeling
een waarschijnlijk onmisbaar begeleidingsverschijnsel blijken
te zijn ; zal noodig zijn om Frankrijk te leggen.
Als naaste redelijk en onaantastbaar doel, als „finis proxinius" van deze stuwing zal moeten gelden de verwachting
dat de Vlaamsche kracht in de Zuidelijke Nederlanden, in
Belgie de overhand zal krijgen, om te kunnen grijpen de
alleszins redelijke en voor de hand liggende taak, aan Belgie
de vrijheid en zelfstandigheid der staatkundige beweging
terug te geven en de Walen op hun nummer te zetten.
Tot dit naaste doe! moet alle kracht worden ingespannen,
moet alle steun worden geboden. Wat er dan later moet

207
gebeuren is van latere zorg. Dat is de zorg van een nieuw
Europa, van het Verdrag van Versailles bevrijd.
Allereerst moet komen het groote oogenblik waarop binnen de grenzen der Bourgondische eenheid Cot de overmacht der „franzbsische Dynamik" plechtig kan worden
gezegd : „Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan ; der Mohr
kann gehen".
Hetzelfde hebben de Slavische Tschechen binnen de
natuurlijke eenheid van Bohemen gezegd tot de overmacht der Duitschers, tot de gesmade „kolonisten'', wier
kultuur in het tijdperk der Bourgondische hertogen, gelijktijdig met hen, aan Bohemen zoo ontzaglijk veel goeds
heeft gedaan.
Een hard, een onverbiddelijk, te zijnertijd onvermijdelijk
woord. De Duitschers zullen zich binnen de natuurlijke
grenzen van Bohemen hebben te schikken. De Walen zullen
zich binnen de historische eenheid der Nederlandsch geworden Nederlanden hebben te schikken. Ook de NederlandschGermaansche kracht moet een imperium kunnen vormen ;
een Lotharingsch-Bourgondisch imperium kunnen leiden.
* *
*

Aldus meenen wij Geyl's gedachtengang, uitgestippeld
vanuit het historische complex van dit stevige boek te mogen
interpreteeren, terwijl wij peinzend op de toekomst staren.
De figuur van den Londenschen hoogleeraar is een fraaie
verschijning in de schikkingen van het geweldige spel. En
zijn gedachtengang is voor ons, Katholieken, een oproep,
een aanmoediging, een vingerwijzing naar onze taak.
Het Katholieke Nederland is Midden-Nederland, het bemiddelende, het kracht geleidende Nederland. Geyl verstaat,
eerbiedigt en betreurt de tragiek der godsdienstige scheuring die voor de eenheid der Bourgondische Nederlanden
het noodlot werd.
Geyl begrijpt en waardeert de instelling der bisschoppelijke hierarchie van 1559 die voor de Bourgondische Neder-
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landen een nieuwe kracht tot eenheid had kunnen scheppen.
Hij betreurt hare mislukking (blz. 429-430).
En voor ons blijft de drieledigheid van die instelling,
scheppend in de drie aartsbisdommen een Noord-, een
Midden- en een Zuid-Nederland, een machtig, een inspireerend, een hoopvol symbool.
De Fransche invloed, de verfransching heeft ook in Belgic
het Katholicisme in een heel treurigen toestand gebracht.
Het is de schoone taak van het Noord-Nederlandsch Katholicisme, de kracht aan te voeren die in een Groot-Nederlandsch contact zuivering en versterking kan brengen; die
mee kan werken om het Fransch bederf terug te stooten.
En wanneer Bruening in Duitschland het Centrum voert
als het steunpunt van zijn evenwicht door de niet-ophoudenwillende stormen, dan is dat voor ons een teeken te meer
in onze onuitsprekelijk groote verwachting omtrent de politiek-maatschappelijke taaak die ook voor de Noord-Nederlandsche Katholieken in de Vlaamsche kwestie is weggelegd.
— Geyl's historisch inzicht levers de antecedenten tot
deze verwachting.
L. J. C. VAN GORKOM.
`s-Hertogenbosch.
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GEBED VOOR DE EENVOUDIGE ZIELEN
Voor Mevrouw L. M. H. van Dam-Hackmann

Die maar rustig gelooven
zonder twijfel of tegenweer,
die heffen hun harten naar boven
en hebben ze bij den Heer;
die niet begeeren of twisten
om grootheid of aardsch belang,
die zonder bedrog of listen
God dienen hun leven lang;
die trouw blijven aan de geboden
en met een ontvankelijk gemoed
bidden voor al hun nooden
„Onze Vader" en „Wees Gegroet"
die wêldoen naar Uw behagen
zonder omzien of hoop op loon,
die devoot hun offer opdragen
in het offer van U wen Zoon:
die helder als kaarsen stralen
en een zout zijn in dezen tijd:
bescherm — nu de machtigen falen —
hun stille geloovigheid!
A. J. D. VAN OOSTEN
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NIEUWE OOGST
Is. Querido : VAN ARMEN EN RIJKEN
Scheltens en Giltay, Amsterdam.
Menno ter Braak : HAMPTON COURT —
Nijgh en van Ditmar, Rotterdam.
G. van Rooyen : DEVOTIELICHTJES — dezelfde : DE DUIVEL TROUWDE EEN OUDE
1931.
VROUW — Het Sinjaal, Oisterwijk
Maurice Roelants : HET LEVEN DAT WIJ
DROOMDEN Nijgh en van Ditmar, Rotterdam, 1931.
Albert Heiman : WIJ EN DE LITTERATUUR
— De Gemeenschap, Utrecht — 1931.
Albert Heiman : OVERWINTERING Nijgh
en Van Ditmar, Rotterdam — 1931.
Albert Heiman : DE STILLE PLANTAGE
Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam — 1931.
ET gebruikmaking van een ordentelik-ouderwetse
boekentitel zou men de proza-geschriften van de
laatste maanden kunnen samenvatten als vogels van
inderdaad zeèr diverse pluimage.
Een belangrijke vraag is echter, of door teeltkeus inderzondaad v e r b e t e r i n g van de soort is bereikt, of er
der beelden sprake kan zijn van enigerlei e v o 1 u t i e in
onze moderne nederlandse letterkunde. 1k zou het niet met
zekerheid durven zeggen, en vraag daarom slechts, of ern
zwaluw al lente maakt. Er z ij n boeken verschenen van een
nobele allure, er zijn romans geschreven zoals ze veertig
jaar geleden van onder geen pen te voorschijn kwamen. Of
de beweging dezer strootjes de richting van de stroom met
zekerheid bepalen laat7
* *

Het is verheugend, dat een b el an gr ij k g e d e e 1 t e
van de betere werken uit de litteratuur van vandaag ge-
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schreven wordt door jongere katholieken, en, daainaast,
door enkele religieus denkende en voelende auteurs.
Voorop sta het werk van de niet-katholiek Israel Querido
„Van Armen en Rijken'', het eerste deel van zijn nieuw
arristerdams epos : Het y olk Gods — een fantasties, rijk,
overrijk opgeladen werk. Bewonderenswaardig in hoge
mate is dit grootse monument voor de amsterdamse Joden,
de armen van de jodenbuurt, de rijken uit de Museumwijk.
Als Amsterdam zal zijn weggespoeld van de aardbodem, of
een kolonie zal zijn geworden van bijvoorbeeld het keizerrijk
Ja ya, zal de Javaan in de boeken van Querido het amsterdamse Jodenvolk zien opstaan voor zijn geest, zal hij hun
eeuwige zwerfdrift en eeuwig Godsverlangen, hun verworpenheid en gelukzalige verrukking, hun trots en hun vernedering kunnen navoelen, zoals Querido Simson en de
Toden uit Palestina voor ons, Westerlingen, heeft doen herleven in zijn boeken.
Stad en mensen 1 e v e n in Querido's Amsterdams epos
in een, in onze letterkunde ongekende gloed ; hier is niets
kleinburgerliks meer te bespeuren, Yolk en stad zijn vizioenair
doorschouwd, waardoor hun beider d i e p e r leven ons openbaar wordt als nooit te voren. Querido beitelt een monument
voor de eeuwigheid in onze taal. Het staat als een monument,
en toch is het dramaties bewogen, doorstroomd van gevoelsdiepten, een veelvuldigheid van elementaire en hoogstgecultiveerde zielskrachten die langzaam, langzaam naar
elkaar groeien, botsen en zich ontladen. De menselike ziel
in heel de scala barer eindeloze mogelikbeden, van bestiale
wreedheid tot heiligste Godsverrukking lcent Querido, weet
Querido in zijn vurig-aangedreven, rijk-georneerde taal voor
ons op te roepen.
Boeken als dit hebben natuurlik met het wijsgerig naturalisme niets meer te maken. Querido is een visioenair, een
doorschouwer des levens, die hoogstens van de techniek
van het naturalisme profiteert, maar toch ook deze techniek
telkens en telkens weer overstijgt in zijn met zo diep men-
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selik gevoel aangedane, lyries stromende taal. „Van armen
en rijken" is geen reeks notities van de joden-realiteit : er
is jets hogers dan notitie, er is liefde in de stem, waarmee
deze man van zijn yolk Gods verhaalt, er is deernis om hun
verworpenheid, vreugde om hun gelukzaligheid. Als document humaine is dit boek groot, maar eindeloos groter is
het als minnedicht, door de troubadour der liefde zijn bemind yolk toegezongen, zijn yolk, dat hij ziet met geestelike
ogen, klaar gewassen door de minne. Er is in dit boek de
hogere objectiviteit, die uitgaat van de zekerheid van een
geloof, een objectiviteit, waarbij niet halen kan wat aan
„werkelikheid" op ons netvlies komt to staan.
* *
Die „romanties" boek van Querido is precies even modern,

als „Hampton Court" van de jonge heer ter Braak ve5r zijn
verschijning verouderd was : dit laatste het armetierig gewauwel van de meest typiese bourgeois die op dit
ogenblik in Holland rondloopt: een mannetje met het reclamebord van de Dageraad op zijn veel to zwakke schoudertjes,
— die niet verder ziet en zien kan dan de straatjes van zijn
stadje, de knulletjes waarmede hij in aanraking komt, en de
winkeljuffertjes van zijn eigen — geestelike — standing. Er
is een literaire kritiek die zich met dit verlate puberteitsverschijnsel serieus als met 'n probleem bezig houdt1
Waarom het niet laten uitzieken : over enkele jaren immers
is de jonge heer dr. ter Braak evenzeer vergeten als elke
rottende plant. Er is zelfs geen b e g i n s e 1 van groeikracht
in deze auteur.
Een boek van ter Braak kan ik volledig bewonderen : zijn
filmbeschouwingen (in Cinema Mill tan s). Naar aanleiding van de daarop gevolgde essay's (C a r n a v a 1 der
Burgers, Afscheid van Domineesland, Man
t e g en Ma n) kan men een dispuutgezelschap oprichten
voor dilletanten, die met hun tijd geen raad weten, en zeker
niet makkelik tot een accoord zullen geraken over de vraag,
of ter Braak een genie is of een -- geestelike — oplichter.
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Zijn roman Hampton Court moet ook de (ver)blinde
de ogen openen : dit boek is de volstrekte inflatie van de
psyche in de geschriften van ter Braak.. Zijn dit zelfs nog
wel zielloze, redeloze zoogdieren, deze geblaseerde, geaffecteerde, dekadente, zichzelf over 't paard tillende en
hopeloos oppervlakkige grote-stadsjongetjes, die hij in Hampton Court honderduit laat redeneren en kletsmeieren ?
Het zijn, maximale notitie, weekdieren, kereltjes van het
beroemde jaar nul. Zij zijn leeg, woos, onbenullig, oppervlakkig, zij leven niet, ze zijn zo dood als de monocle die
ze in (Pr lui grove-stadsoog dragen. En ze verbeelden zich,
hun schepper verbeeldt zich — en &armee ligt de roman
tegen de vlakte dat ze iets te betekenen hebben 1 Ze
verbeelden zich zelfs, dat ze zich boven hun medemensen
verheffen1 Waardoor ? Door de mateloze vlucht hunner
volstrekte imbeciliteit.
Waarlik I Ter Braak had beter gedaan dit boek nooit uit
te geven; de legende van 'n belangrijke persoonlikheid
ter Braak had zich dan nog enige tijd door allerlei vaagheden kunnen handhaven.
Maar nu?
Een stel uitstekende hersens is het nimmer uitgebuite
bezit van ter Braak.
Hij meent dat hij zijn hersens bezit, slechts om geestig
to zijn, to jongleren op het slappe koord van talloze dialektieken zonder er een volkomen to doorgronden, zó dat hij
er een mee werd. Ter Braak heeft goeie hersens, maar hij
gebruikt ze nooit.
Een hart heeft hij niet, tenzij in bevroren toes tand ; een
roman van betekenis schrijven kan hij dus ook niet, al weet
hij verbazend knap de pen to voeren. Van de dimensies
van het leven, van zijn helse verschrikkingen en hemelse
verrukkingen, weet ter Braak zie zijn roman — minder
dan niets.
Ter Braak is een rationalist van de minderwaardigste
soort ; hij schreef dan ook een boek dat slechts twee kwa-
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liteiten perfect bezit : het is volkomen oppervlakkig en het
is volkomen afstotend van mentaliteit.
Maar de legende van een belangrijke persoonlikheid ter
Brack heeft hij zelf (tijdig ?) ontmaskerd.
* *
*

Gijs van Rooyen hoort tot de jonge katholieke auteurs
van vandaag. In „Devotielichtjes" verzamelde hij een aantal
novellen, die onze lezers uit vroegere jaargangen van „Roeping" kennen, in zijn juist verschenen boek, ietwat te wijds
gemerkt als „roman", geeft hij een aantal close-ups uit het
Leven van de duivel hier op aarde, zijn avonturen met een
enigzins vergrijsde maagd, en met andere individuen.
Van Rooyen laat zich prettig lezen, doordat in zijn proza
een eigenschap aanwezig is die gemeenlik in het werk der
jongeren vrijwel ontbreekt : een fijnzinnige humor.
Doorgaans handhaaft zijn humoristiese vizie zich in een
volkomen evenwicht ; strak en schijnbaar onbewogen vertelt
van Rooyen in zijn rustig gebouwde perioden verder, zonder
heftigheid, zonder sarkasme. Het best geslaagd lijken mij
zijn novellen in „Devotielichtjes" ; zij zijn ieder op zich een
streng gecomponeerd geheel. De roman is meer verbrokkeld,
vertoont gapingen, een enkel hoofdstuk (dat wat in de
vorige jaargang van dit tijdschrifc heeft gestaan) valt enigszins en door lengte en door opzet uit het geheel ; B een der
figuren komt volladig tot zijn recht, noch de duivel, noch
de oude vrouw, die sommige tonelen eenvoudig onzichtbaar
is. Als roman is dit werkje niet geslaagd, al is elk der
onderdelen op zich keurig geschreven (zo'n eerste hoofdstukje als dit van Rooyen b.v. is voortreflik).
Overigens moet men de geschriften van Van Rooyen
blijven beschouwen als uitstekend ironiese, uitstekend geschreven klein-arbeid (voorlopig althans 1) en zich niet
door een apokalyptiese uitgever laten wijsmaken, dat hier
hemel, hel, aarde en wat daaromtrent door Hamlet en Kerssemakers nog meer te zeggen zij, samenspannen om een nieuwe
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Dante of Bloy te voorschijn te roepen op het signaal van
Oisterwijk.
* **

„Hoe was ook weer de toekomst, die zij droomde ? Leven
als vader, een dierbaar leven van den geest, bewust van
de betrekkelijke harmonie, die het hart kan vinden in een
vaste liefde tot den Heer, de natuur en de menschen"
(blz. 168).
Er zijn in Roelants als auteur ; over de mens spreek
ik niet — twee tendenzen die om verzoening, om oplossing
van of beslissing tussen bun tegengestelde richting strijden:
de ene die zich een leven droomt als in het hierboven gegeven
citaat geschetst wordt, de andere die welke R. Herreman's
verzen als motto kiest
Van het leven dat wij droomden
Is 't leven de weerglans niet
die n.l. weet dat ook in vaders schijnbaar zo rustig en beheerst leven „een vreemde bezetenheid aan de basis gerukt" heeft (blz. 168).
Er is, enerzijds, de drang naar een leven uit de geest, in
harmonie met al het omringende : God, de mensenzielen,
de stad, de natuur ; er is, anderzijds, de wetenschap die
ook Euripides in zijn Medea kende : „maar sterker is dan
elk bezinnen, 't wild bewogen hart, die bron van grootste
jammer voor de mens". Die hart, vooral, is dan de oorzaak
dat het leven tinders wordt dan wij het droomden.
Hiermee is de kern aangeduid van Roelants` eerste roman
„Komen en gaan" (van 1927 reeds) en van zijn nieuwe
„Het leven dat wij droomden". Maar beide romans bereiken
een happy end, niet het lichtzinnige dat de geliefden in
elkaars armen werpt (al is dat toevallig zo in de laatste),
maar een happy end, dat de hoofdpersoon, Wiens leven
ons verhaald wordt, op een ho g e r plan de synthese
terug vindt, die op een lager plan bestond, maar uit welks
evenwicht hij gestoten werd door die vreemde bezetenheid
welke aan de basis rukte, ja zelfs heel het levensplan in
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elkaar dreigt te storten. Even — en ernstig — dreigt de
chaos, maar dan wordt de orde weer hersteld ; in smart en
droefenis gerijpt rust het leven weer op zijn bazis, in hoger
evenwichtige verhouding tot God, mens en natuur dan
daarvoor.
Het bewijst het grote meesterschap van Roelants, dat de
argeloze lezer eerst na nauwkeuriger analyse deze stand van
zaken bespeurt : er is geen o p z e t telikheid in Roelants
verhaal; het is alsof het leven in zijn geleidelikheid z i c h z elf
verhaalt, onbewust van de schokken die het teweegbrengt,
ternauwernood bewust van de onmetelike gevaren waaraan
een ziel op zeker moment blootstaat. Men kan wellicht, ook
al is men geen predikant, uit artistieke overwegingen in een
roman als deze een lets sterker accentuatie van deze laatste
situatie wenselik achten, anderzijds maakt zij zich meestal
in het leven-zelf ook niet scherp geaccentueerd bewust, en
is het de reflexie die inzicht brengt.
We zijn wel aan de volslagen tegenpool van ter Braak
belandt met Roelants` roman, waarin te lezen staat
,,Een mensch doet zijn tijd op de aarde en heeft geen
ander recht dan in lief en Teed onderworpen te zijn" (blz. 116).
De zetbaas van Forum zal hem dat, aan de hand van een
onverteerde Nietzsche wel anders leren1 Maar gelukkig gaat
de levenswijsheid van Roelants evenzeer de diepte in, als de
boekenwijsheid van zijn medefirmant zich oppervlakkig uitspreidt gelijk een ijdele pauwestaart.
1k kan dit boek van Roelants zeer nadrukkelik ter lezing
aanbevelen, al vrees ik, dat sommigen het met minder voldoening dan ik zullen wegleggen, — al degenen namelik,
die niet in staat zijn zich primair met hun esthetiese organen
in een kunstwerk te verdiepen. De primaire aandrift van
Roelants immers is de esthetiese ; zijn stof eenmaal beheersend, heeft Roelants zich met een uiterste van artistiek
raffinement aan het schrijven gezet ; men ziet hem bezig met
het opbouwen van zijn boek, van zijn hoofdstukken, van
zijn periodes, van zijn zinnenl Het geringste stylistiese detail
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is zozeer verzorgd, dat een cliché als : „Haar trekker stonden gespannen, maar iets smeekends lichtte in Naar oogen,
als van een Bier dat zal worden geslagen" in
zijn eerste roman „Komen en gaan" (biz. 121) bij hem volkomen uit de Loon der vertelling valt. Over het geheel
trouwens is dit grote nieuwe boek van Roelants dieper,
sterker van levensrhythme, fijner en inniger doorvoeld, al
zal ook weer niet ieder lezer ontvankelik zijn voor de subtiele
analyse van de gemoedsverhoudingen tussen de individuen.
* *

*

In het kleine bundeltje essay's van Albert Helman „Wij
en de litteratuur - spreekt de auteur over zijn vak (het zijn
eigenlik een viertal redevoerinkjes). In zekere zin is dit
boekje een teleurstelling ; het raakt de esthetiese problemen
niet dan oppervlakkig aan, sours zelfs Haar mijn mening verkeerd, terwiji er toch wel iets positievers over to zeggen
valt, en gezegd is, als Heiman doet. Een zekere vaagheid (in
de terminologie vooral) is aan het werkje niet vreemd, en de
„feiten" zijn niet overal even juist geregistreerd.
Maar toch zou men Heiman grovelik onrecht doen, Wilde
men met dit negatief oordeel volstaan. De man die ons in
de war brengt is Helman, en natuurlik weer (evenals in.
Serenitas, en in.... De Stille Plantage) op de eerste bladzijde(n) van zijn geschrift. Dit boekje bevat Been essay's,
en zal ook nooit uitgroeien tot een reeks essay's (ik herinner
me dat Helman jaren geleden een essay over muziek en
dans aankondigde, wat nooit verscheen 1)
„Wij en de litteratuur" is hoogst sympathiek Ondanks
zijn feitelike fouten, onjuistheden en vaagheden ; die doen
er niet zo heel veel toe, omdat Helman in dit werkje vooral
spreekt over zijn ideaIe n. En deze idealen zijn zo hoog
van strekking en diepzinnig van bedoeling, dat de lezer met
sneller kloppend hart en warme instemming verder leest,
geboeid door wat hem wordt voorgehouden, schijnbaar als
realiteit, inderdaad als ideaal.
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Welnu, een groot deal van zijn idealen kan Helman
bereikt achten — niet in het toneelspel „Overwintering",
dat mij vrij zwak lijkt : het leven op Nova Zembla blijft
bloed- en kleurloos —, maar in zijn roman „De Stille Plancage". Er werd aan geschreven van 1926— 1931 ; het boek
telt 254 bladzijden: dus weer eens een „werk", tenminste
— en zulks is hier het geval — als iedere bladzijde gespannen
staat van het rhythme des levens.
Helman heeft de gelukkige ontdekking gedaan — al zal
ook hij hierom wel „ontmaskerd" worden — dat de kunst
zo jets als de schoonheid beoogt.
En inderdaad, zijn boek is schoon, het is een schone
verbeelding van ontgochelde mensenlevens in Frankrijk, in
Holland en in West-India.
Maar de inspiratie van Helman is niet primair estheties
(als die van Roelants bijv.). Niemand die eraan twijfelt dat
Helman een kunstenaar van den zuiversten bloede is : men
heeft de muziek van zijn Philipsfilm maar te aanhoren om
overtuigd te worden. Maar de primaire aandrift van Helman
ligt buiten de kunstschepping-als-zodanig ; het is in dit verband niet te verwonderen, dat hij theoreties (in „Wij en
de litteratuur") ook slechts terloops en oppervlakkig over
de „worm" spreekc. Heiman is primair een door liefde gedrevene. Niet het artistiek raffinement schreef „De Stille
Plantage", maar de drang des harten, een gemoed vol herinneringen aan West-India, een hart vol liefde tot die kleinste
gemeenschap op aarde : het de mans vertrouwensvol omgevende gezin. Daze roman breekt door tai van schermen
der burgerlike maatschappij heen om de diepste bewegingen des levens in eenvoudige mensen te doen aanvoelen. Zo werd dit boek wel het werk met de breedste,
algemeen-menselikste, meest bewogen allure dat van de
katholieke jongeren dit najaar verscheen. Het is diep en stil,
rijk en rijp, en, vooral, het gaat niet Tangs de dingen been,
maar de schrijver „ervaart de dingen die hem bezighouden
als essensieele dingen in ons bestaan, als typische !evens.-
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momenten, en is zich bewust op Welke wijze ze dit zijn".
Ik heb wel bezwaren, maar ze raken losse onderdelen ;
vooral de omstandigheid dat de auteur zich meer dan eens
opzettelik in het verhaal mengt, werkt voor mijn gevoel
storend ; soms spreekt hij van „wij" (bijv. blz. 58), soms
geeft hij overbodige commentaar (bijv. „ .. . Josephine was
een dier zuiver afgestemde zielen, bij wie verwachtingen
gelijkelijk ontstaan met het verlies", blz. 14). Als ons deze
wetenschap noodzakelik is, moet zij ui t het v erha al zelf
oprijzen, maar niet uit een theoretiese mededeling van zijn
auteur. Dit is dan ook wel een dier resten „literaire
navelkijkerij" („Wij" enz. blz. 23), die Heiman uit zijn lyriese
periode overbleef. Zij gaf het aanzijn van de eerste bladzijden (die, minstens, daar niet moesten staan) en de slotoverpeinzingen, benevens bier en daar een tussenzin. Heiman schrappe vrij zijn commentaar ; maar ook zonder dat,
verheuge hij er zich over het menselikste en psychies
rijpste boek van dit najaar te hebben geschreven. Dat het
een boek van ontgocheling moest worden — de edele mens
de Morhang verliest, waar de brute krachtfiguur Das wint
— moge men op andere gronden betreuren, de waarde van
het k u n s t w e r k wordt er niet door verminderd. En het
is goed bij tijd en wijle de spanningen tussen hemel en
aarde te overwegen, om niet al te zeer ontgocheld te kunnen
worden. Slechts hij die alles verloren heeft, kan alles winners.
En onze katholieke gemeenschap dan..... ?
Verdammte P flic h t.
GERARD KNUVELDER.
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POLITIEKE KRONIEK XVII
HET BELEID VAN AALBERSE
„Sorry to do anychin' as may cause an interruption to
such very pleasant proceedin's, as the king said wen he dissolved the parliament", — zoo mag ik wel met den onsterfelijken Sam Weller doze politieke kroniek over Aalberse's
beleid beginnen. Niet waar ? Als er zoo wordt gejuicht en
gedankt, ja, als reeds zoo duidelijk God's voorzienige hand
door den Haagschen Briefschriiver is onderkend, — is hij,
die dan nog ernstige bedenkingen heeft, die — o gruwell —
nog in het geheel niet tevreden is, wel minder dan een
onverlaat ?
Er is echter eenige compensatie, want ik kan beginnen
met de verklaring, dat door het fejt zelf van de redevoering
van Aalberse in den Partijraad — in tegenstelling met zijn
rede in de Kamer I — er een mateloos verschil is gekomen
met den vroegeren politieken toestand. Op die wijze had
het — sinds door de gelukkige reorganisatie de Partijraad
die ellendige Bondsvergadering verving — nu altijd moeten
gaan. Aanraking tot in alle bijzonderheden met het hoogste
lichaam van het politiek-georganiseerde katholieke yolk 1 En
als het zoo blijft gaan, — dan is tenminste to verwachten,
dat het politiek zwakst denkend deel der natie langzamerhand
tot politieke rijpheid komt. Een goed begin is eindelijk
gemaakt.
Maar daarmee is nog niets goeds gezegd over de rede
zelf; en in de vergadering zou al heel wat critiek daarop
zijn losgekomen, — indien de Partijraad ook al weer niet
sinds 1927 bij elke zitting was teruggehold zoo, dat hij
bijna niet meer van de oude Bondsvergadering verschilt.
1Vlisschien dat hij, dank zij het optreden van Aalberse, weer
op zijn schreden terugkeert ; maar daar hebben we nu eenmaal niets aan voor de zitting, die in den Dierentuin van
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den Haag werd gehouden. Daar ontbrak iedere klankbodem
voor de rede van Aalberse, en een der weinigen, die daar
een beetje voor had kunnen zorgen, de beer Bulten, begin g
de onvergeeflijke fout om door „ambtsbezigheden" te laat
te zijn I Welke ambtsbezigheden konden hem veroorloven,
een deel van deze allergewichtigste bijeenkomst te verzuimen?
Hier zal dan tenminste de critiek worden geleverd
een
wreede verstoring van het algemeen verzoeningsfeest.
Wie ruim twee jaar politiek ernstig in gebreke is, komt
op een gegeven moment voor een politieke situatie te staan,
waarin een goede keuze ten zeerste wordt verzwaard, zoo
ze al niet onmogelijk schijnt. Wie ruim twee jaar geleden
zich niet met man en macht verzette, toen Ruys den genadeslag toebracht aan ons parlementair stelsel, mocht er op
rekenen vandaag of morgen voor een politieke situatie te
staan, die een verzet tegen, ja een omver werpen van deze
regeering bijna tot een onbegonnen zaak maakt. „De strijd,
verloren bij het begin, zal verloren blijven", zoo profeteerde
ik in mijn derde kroniek, ') — die voorspelling is letterlijk
uitgekomen. De katholieke fractie, die het er maar weer
op waagde met deze regeering; die geen democratisch program-ministerie afdwong onder katholieke signatuur, toen
het volop rustige tijd was, moest overgroote moeilijkheden
ondervinden, toen bet, geplaatst voor het pijnlijkst gemis
aan regeerkracht, zich in dezen critieken tijd over het laten
voortbestaan van de regeering moest bezinnen.
Maar daarmee is niet gezegd, dat het aangrijpen van dit
oogenblik onmogelijk was. Integendeel, dat was mogelijk
en noodzakelijk, indien men gelooft in de kracht van het
eigen beleid op den grondslag van het voortreffelijk program
van 1929, aangevuld met de maatregelen, die deze tijd noodig maakt. Indien de rede van Aalberse in de Kamer anders
was geweest dan een slap compromis, indien daaruit had
geklonken het vertrouwen in de kracht van een democratisch
1)
Roeping 1929-1930, blz. 145.
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regeeringsbeleid ook in tijden van crisis, — dan was op dienzelfden dag het lot van deze regeering bezegeld geweest
en had, bij wijze van spreken, de regeering Aalberse-Albarda
den volgenden dag haar taak kunnen beginnen.
Want al weer is het niet waar, dat een regeeringscrisis
maanden moet duren en dat de Sociaal-Democraten niet
bereid waren geweest. Zeker, de socialisten wilden niet
— en volkomen terecht — een nationaal kabinet, met
Schokking en Knottenbelt en Colijn ; maar in een regeering,
die, op Aalberse's program-ontwikkeling, de taak kreeg :
de goederen der politieke en der sociaal-economische democratie
te redden in dezen grooten crisistijd, zouden zij hebben
plaats genomen en hebben moeten plaats nemen. Maar wat
was daarvan in de zoo verheerlijkte rede van Aalberse in
de Kamer? Immers hoegenaamd niets I Waar waren de groote
plannen tot een nieuwe financieele conjunctuur-politiek, waar
was de aantasting van de werkloosheid zelf door groote
maatregelen op nationalen bodem, de diep-ingrijpende bezuiniging op het militair apparaat, de proportioneele belasting op de gespaarde hoogere inkomens ? Waar was de
heele opbouw van het complex van noodmaatregelen, als
voor een oorlogstijd 1914-1918, maar dan voor veel betere
doeleinden dan de verspilling toen aan onze weermacht?
En wat de tijd betreft : ieder ook maar even ingewijde
weet, dat in enkele dagen ter bevoegder plaats alle maatregelen zullen worden genomen, als maar een vastberaden
meerderheid in de Kamer gereed staat en niet het coalitiegeleuter van de latere jaren de behandeling der zaak vertroebelt. Staat de meerderheid klaar en weet zij, wat zij wil
(en dat kon zij thans heel gemakkelijk weten 1) — dan zou
de Kroon niet in haar taak te kort schieten. Dat deed zij
sinds tientallen van jaren hier te lande nooit I
Maar de wil en waarschijnlijk ook de durf ontbraken,
zooals al sinds 1929 het geloof in de kracht van het eigen
program ontbreekt. Men wist, dat men op het allegaartje in
de Kamerclub niet kon rekenen — lees Kortenhorst maar
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weer over Verschuur's Bedrijfsradenwet, en zie op dat eene
punt zijn brutaal verzet tegen ons program 19291 Wie roept
hem tot de orde ? Niemand immers in onze vrijgevochten
katholieke politiek1 En wie durft kamerontbinding in het
perspectief te stellen en een strijd op leven en dood met
de Eerste Kamer, — waarbij ons in massa democratisch
katholiek yolk in massa achter zijn democratischen !eider
zou staan en wegvagen, wat in het belang van dat yolk
weggevaagd moet worden ?
Maar als er in de groote lijnen niets overbligt van de
rede van Aalberse in de Kamer, dan valt ook de voornaamste
grondslag weg voor zijn rede in den Partijraad. Want niet
het in het groot geheel zeer ondergeschikt belang der
ambtenaren geeft den doorslag, maar wel de geheele redding
en hervorming van onze dubbele democratie. Maar waar
zit de pionier voor dit alles in den Partijraad 7 Waar zit
de vertolker van deze in het diepst van heel ons katholieke
yolk levende democratische gedachte ? Wie becijferde b.v.
heel andere debet- en credit-bedragen voor de sluitende
begrooting door heel andere bezuinigingen en heel andere
uitgaven? Onvoorbereid was men daar, omdat men al twee
jaar in volkomen rust deze regeering had verdragen. „Das
ist der Fluch der bOsen Tat ..... ".
Tactisch was het wellicht goed, ofschoon allesbehalve
fraai, dat van Wtjnbergen voor de leeuwen werd geworpen 1
Tactisch kon het ook nog, dat met een ministerie-Colijn
onze massa werd verschrikt1 Dat past immers zoo goed bij
de halfslachtigheid, waarin ons katholieke yolk sinds het
voorjaar 1926 politiek is gebracht1 Maar voor het groote
complex van vraagstukken thans aan de orde heeft dat alles
niets te beteekenen. En zoo werd de triomf van Aalberse
het symbool van onze staatkundige nietigheid.
Hier is het wet de plaats, jets te zeggen over enkele hope'ooze naspartelingen van Max van Poll. Het blijkt nu, dat
van zijn zeer Lange redeneering de zeer simpele beteekenis
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is : dat er geen andere regeering, althans geen betere, te
vormen was. Inderdaad, indien de meerderheid der fractie
dacht, zooals Aalberse vertolkte — wat, helaas, moet worden aangenomen. Maar ontsloeg dat van Poll van den plicht
van het getuigenis tegen deze hopelooze politiek ? Ontsloeg
hem dat van den plicht tegenover het katholieke yolk, om,
met zooveel als hij maar mee kon krijgen, te stemmen tegen
deze regeering ? Kon hem dat ontnemen de zekerheid, dat
de groote massa van ons yolk, hoe ook kapot georganiseerd,
hem zou bijvallen, indien hij het program 1929 en het democratisch crisisprogram had ontwikkeld — wat, zonder
effect misschien nu, wellicht binnen enkele maanden tot bet
gewilde resultaat zou leiden ? Wanneer moet dan ooit worden
gehandeld, indien het niet is bij het yolk in nood?
De four zit veel dieper en ik heb haar nu vaak genoeg
aangetoond. Van Poll begrijpt niet en belijdt niet in het
diepst van zijn wezen, dat alle hervormingspreeken niets
waard, ja bespottelijk zijn, indien niet de vaste wil aanwezig
is om, wat men aanprijst, te bereiken met een gesloten
dernocratische meerderheid. Hij begrijpt niet, dat van den
eersten dag van zijn optreden hij zijn „ceterum censeo" over
bet kabinet-Ruys had moeten uitspreken. Vanaf den eersten
dag, hoe ook gewaarschuwd, heeft hij zich laten vangen. Niet
waar ? Men zou niet meer voor „democratische moties van
links - stemmen, want wat had het y olk daar nu aan ? Wist
hij dan niet meer, hoe in een vorige periode de Geer wit
om den neus werd, als hij op een achtermiddag drie van
zulke moties tegen het hoofd kreeg ? En moist hij niet, dat
die moties hoe zeer „naast-zich-neergelegd - effect kregen?
Reeds de staatkundige beteekenis van moties liet hij zich
ontfutselen, toen hij nog aan de eerste ronde moest beginnen. En zoo is het crescendo gegaan. Een hopeloos
geval, voor hem en voor de katholieke democratie I
Keer ik nog even tot het beleid van Aalberse terug.
De voortreffelijke gedachte van een groote redevoering
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van den leider der Fractie, voorzitter van den Partijraad,
ter verklaring van de politieke houding van de vertegenwoordigers der partij, zal eerst beteekenis krijgen, wanneer
aan twee eischen is voldaan : dat de leider to behandelen
heeft een onderwerp, dat past in het democratisch yolksbelang en dat de Partijraad zelf weer alle krachten samentrekt, zoodat vooral zij het woord voeren, die tot voorlichting
van het katholieke volksdeel geroepen zijn.
Deze redevoering was het goede begin van een nieuw
tijdperk — maar niet meer dan een zeer bescheiden begin.
Wanneer zal het groote vervolg komen ?
J. A. VERAART.
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LEON BLOY
V OICI, maintenant, ce que j'appellerai les cies de Bloy.
II y a d'abord, se on moi, l'illusion dont fai pare,
ar rapport a sa mission.
P
II y a, ensuite, que c'ètait un immense naïf'•; et, trait
connexe, il etait, par dessus tout, un affectif. Ce que Nietzsche a appele rintellectualite froide, ou encore un atat
d'esprit scientifique n'avaient que peu a voir avec !mi. L'intelligence, chez lui, etait toute sillonn6e de passion, d'imagination, d'elans d'ame. Ecoutons-le exhorter, sur ce chapitte,
sa fiancéeque, protestante, il sent port& au libre-examen
et au rationalisme
Le defaut, l'unique defaut peut-titre de ton education est d'avoir
mis en toi une confiance trop grande dans les speculations de
l'esprit, et je t'avoue que cela m'inquiete et m'attriste parfois quand
j'y pense. Je voudrais que to vecusses beaucoup plus par le coeur
que par la pensee, parce que c'est ainsi que j'ai toujours fait et
qu'alors nous serions beaucoup plus unis.
Puisque to dois etre ma femme, puisque to l'es déjà par mon
choix etpar notre irrevocable volonte formelle, it est necessaire
que to me comprennes biers, que to saches exactement quel homme
je suis. Une erreur tres grave et tres funeste, puisqu'elle eempecherait d'être completement unie a moi, serait de croire que je
suis unpenseur, un homme intellectuel. je sais en realite peu de
chose et je n'ai jamais compris que ce que Dieu m'a fait comprendre quand je me suis fait semblable a un petit enfant.
Je suis surtout — ne l'oubliejamais — un adorateur et je me
suis toujours vu au-dessous des bêtes, toutes les foie que fai
pretendu agir autrement que par l'amour et les operations de
l'amour. Dieu m'a donne de l'imagination et de la memoire, rien
deplus, en verite. Ma's fai la raison fort pesante, a peu pres
commepourrait etre la raison dun boeuf, et la facul te d'analyse,
ttlieque les philosophes l'entendent, me manque dune maniere
absolue. 1)

Il y a la, impliquees, des choses incontestablent tres justes,
et meme d'une importance essentielle; mais c'estun
a coted'un
excesqui contribue a expliquer les co
faibles ou regret1) Lettres a safiancee,
p. 46.
•
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tables de Bloy. Cela n'a pas cependant empèche Tormier,
qui dealt prince du sang dans ce royaume, de qualifier son
intelligence de „rnagnifique", ce qui est surtout vrai de son
intelligence intuitive.
Leon Bloy presentait cette naïveté speciale inherente
l'homme appele a accomplir de grandes choses; car la grandeur, dans tous les ordres, est simple. Qu'on veuille remarquer, en effet, qu'il n'y a ni heros, ni genie, ni saints concevables sans cette naïveté-la. 11 ne s'agit pas, naturellement,
de naïveté bete, mais, j'y insiste, de cette naïveté enthousiaste et fraiche, et, pour tout dire, sublime, qui croft pour
agir. Aussi bien n'est-elle pas sans presenter quelquefois
des inconvenients.
Ensuite, Bloy etait un trés grand lyrique. „Ii n'est pas
sorti une page de moi qui ne soit d'un poête", m'a-t-il
sieurs fois repete en me donnant precisement lui-mérne cette
observation comme „une cle de son oeuvre".
Or, pour lui, la poesie emit directement interessee a la
vie profonde de l'ame et donc aux son rapports de celle-ci
avec Dieu:
Au fond, a-t-il ecrit, l'idee de poesie implique l'idee de Dieu
puisqdelle est une idee necessaire comme, par exemple, celle de
nombre, de forme, de finalize et d'essence que l'ame de l'homme
subic et queue ne genere pas. La metaphysique enseigne cela et
tout le monde le sait sans avoir appris la metaphysique. Mais,
dans un ordre de considerations moins generales, cc mot de poesie
peut s'entendre et s'entend ordinairement de tout effort, de tout
mouvement interieur qui porte lame humaine hors d'elle-meme
ou au-dessus d'elle-merne, qui brise doucement et violemment le
rapport de la creature a la creation en lui constituant une vie
moitie naturelle et moitie surt.aturelle dans un centre de realites
superieures aux preoccupations ordinaires de l'esprit humain.
C'est pour cela que tous les sentiments exaltes, tous les mouvements extraordinaires de Fame, dans le sens divin ou dans le
sens infernal, eveillent egalement l'instinct poetique toujours present au fond du coeur des hommes, comme un grand vent brialant
ou glace rallume le flambeau fumant sur lequel il passe.
1) De cela, Bloy lui-meme avait conscience: „je ne suis pas un homme
comme les autres", ecrit-il a sa fiancée (op. cit. p. 140).
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Le Coeur humain est le contact de deux angle opposes par le
sommet et ouverts sur run ou l'autre infini. Ici, le gouffre d'obscurite; la, le gouffre de lumiere. L'effet des deux visions est aussi
puissant, et le suave poete qui s'eleve en chantant dans la gloire,
n'agit pas sur nous avec plus de force que le poete coupable et
desespere qui raconte a la terre le sombre naufrage et la disparition de son coeur.1)

Le lyrisme de Bloy s'exhalait constamment en un chant
puissant a la Gloire de Dieu.
Enfin, „il ne Taut pas qu'on oublie, m'a-t-il souvent fait
observer, que je suis un vieux montmartroisr Cela signifie
que Bloy avait un sens aigu, paradoxal par rapport a son
lyrisme et constituant la deuxieme et savoureuse composante de son genie litteraire, du comique enorme, de la
force hilarante que comporte tout un cote burlesque de
l'animal humain. Bloy sentait dune maniere aigue la cocasserie transcendante dune foule de nos agitations, la vanite
bouffonne d'un grand nombre de nos evolutions individuelles
et collectives. Ii m'est souvent arrive, chez lui, de penser
perir etouffe par le rire le plus fou. On riait beaucoup,
chez Bloy, et de la plus tonique maniere, si les larmes y
apparaissaient souvent.
* *
*

Si l i on ne dent pas compte de tout cela, de ce qu'il a
cru pouvoir et devoir faire, en raison de la mission qu'il
pensait, de toute la force de sa sincerite, avoir revue ; de
ce qu'il a etc : un grand naïf enfant 2), un incroyable lyrique, un grand comique authentique, on ne peut rien cornp. p. 216-217, Stock, Paris, 1925.
1) Le Pal,
2) „Je to l'ai déjà ecrit, je suis tres enfant et ma faiblesse de Coeur
est sigrande qu'on ne pouvrait, la deviner dans un homme qui a recu
le don de la force intellectuelle et dont, les ecrits et lesparoles porteut
habituelleurent le caractere dune force extreme. e'est la mon triste secret
et je to le confie. Mais, pour l'amour de Dieu, ne me me rise pas, je
t'en supplie. Cela, it me semble que ce serait, le deriner coup qui me
jetterait par terre et qui detruicait sans aucum remede l'esperance en
p. 112.
moi". Lettres a sa fiancée,
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prendre a Leon Bloy, surtout si Fon pretend le tirer a terre,
au niveau des pietons. Bloy vole, parfois chimerique et
mechant, toujours enthousiaste, vibrant et sonore, souvent
tragique et sublime, d'un vol superbe eclabousse chin grand
rire vengeur .....
* *
*

Il est done loin d'être parfait, me dira-t-on, puffs qu'il a
tenement besoin d'etre explique?
Oui, Bloy appelle une decantation. „C'est un bon vin,
tres genereux, que recouvre une ecume, — ai-je entendu
dire a Termier — : ecartez l'ecume et buvez le vin". Cette
decantation, c'est le travail critique seul qui la fournira, non
l'injustice systernatique et la mesquine acrimonie.
It y a deux attitudes qui sont tout autant rune que l'autre
a reprouver a son egard : un culte aveugle et un mepris
ferme (qui ne sait pas toujours tuff-méme de qui it est).
Ce qu'il appelle, pour titre compris, hel mais, c'est, comme
tout homme, une lucidite pleine d'amour.
Ce a quoi it a droit, comme tout homme et comme tout
ecrivain, c'est a la justice et a l'humanite.
Et ce nest pas parce qu'il en a plus du moins souvent
manqué lui-meme, qu'il n'y surait pas droit. Sinon, au nom
de quoi condamnerait-on ses exces ?
Mais, pour ajouter encore une mise en garde, it y aura
grandement lieu de tenir compte, dans ce travail qui s'operera et qui déjà s'opere, de ce que fut son temps, autrement dit de l'histoire de l'EgPse de France et de l'histoire
de la France elle-meme au XIXe siecle. Le temps qui va
du Syllabus a la Grande Guerre n'a pas precisement tile,
ni pour rune ni pour l'autre, une periode de tout repos,
mais, au contraire, un temps tres tourmente et tres sombre.
II est juste de remarquer que Leon Bloy s'est forme et
qu'il s'est principalement developpe en deca de la resurrection glorieuse de saint Thomas d'Aquin, a un moment
oil la philosophie chretienne hesitait. tatonnait et parfois
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s ' egarait jusqu'a encourir la desapprobation de Rome ; en

deca du renouveau eucharistique, liturgique et mystique, en
deca du renouveau de la philosophic sociale et de 1'Action
catholique. Souvenons-nous que Leon Bloy est contemporain de l'extension catastrophique du liberalisme, du socialisme, du scientisme et du modernisme, des effrayants progres du materialisme moderne et de l'aggravation de l'apostasie officielle des Etats, c'est-a-dire du Laicisme, dont nous
sommes menaces de perir, et dont Bloy represente, justement,
l'eclatante antithese.
Quand on honnit Bloy, c'est le plus souvent parce qu'on
s'acharne a le confondre avec le groupe regulier des
ecrivains catholiques, artistes et apologistes, a le rapprocher
d'eux et a lui appliquer leur commune mesure. Et cc que
j'en dis la n'est pas pour les diminuer. Mais Leon Bloy est
un phenomene unique, un veritable monstre d'originalite et
de solitude, comme Pascal dans son siècle. Genie egocentrique, romantrique ne, marque, par un destin exceptionnel,
pelerin excessivement douloureux d'une voie a part, il reclame
un traitement special et, par la meme, comme je l'ai dit,
une explanation et une maniere de s'en servir.
Quelle folie, pourtant, cc serait, a cause de cette necessite, de rejeter sa splendide et authentique richesse, qui est
de la plus haute qualite, a la fois chretienne, humaine et
litteraire. Car Leon Bloy est un des plus grands prosateurs
de tous les siecles francais, „run des rois de la prose francaise - , comme a dit Pierre ) ermier. „Quelle prose, mieux
que de la sienne, merite de devenir classique, c'est a dire
d'être montree comme un modele7 Elle a toutes les qualites :
clarte, purete, elegance, richesse, nombre ; et elle est le
vétement splendide des plus brillantes images et des plus
fortes pensees-.1)
1) P. Termier op. cit p. 137. Cela est surtout vrai de certains ouvrages. Quelle langue plus pure, plus depouillee, plus mesuree, plus translucide et plus solide tout ensemble, que celle, par exemple, oil Dans
les tenebres est ecrit 7

231
Apparait-il donc si souvent parmi nous un homme „qui
a quelque chose a dire 7 - „II est, comme l'affirme Termier
encore, le grand acrivain catholique de son temps et run
des plus grands de tous les temps - 1). J'ajouterai qu'iI est le
seul grand, romantique qui ait reussi, catholiquement parlant.
Par lui, „l'absolu de l'evangiie est entre, dans la seve meme
de notre art".2)
II est juste, cependant, de reconnaitre qu'il a manqué a
Bloy, en tant que grand ecrivain catholique, un certain sens
de son temps, parce qu'il a manqué d'un certain sens de
un fantOme
la catholicite dans I'espace. Du XIXe siecle
il a vu, d'un oeil implacable, la face
de siecle, disait-il
tênebreuse en trop peu apercu les lumieres, les preparations. Enferme dans son sentiment apocalytique, et, aussi,
dans sa conviction vehemente et mystique d'une predestination surnaturelle de la France a peine inferieure a celle
du peuple juif, 11 n'a pas ete sensible a la grande oeuvre
de regroupement spirituel, qui commencait sous ses yeux et
dont nous voyons apparaitre, aujourd'hui, les premiers fruits.
Aussi, c'est a peine si, dans toute son oeuvre, on trouverait
la trace dune preoccupation effective de l'extension du
Refine du Christ a travers le milliard des infideles et les
trois cent millions de schismatiques et de protestants que
porte le globe. Pour Bloy, pratiquement, les choses allaient,
si je puis dire, comme si Dieu „etait francais-.
Encore une fois, ii serait imprudent de convier au banquet
Un jour que Mme Bloy m'exhortait, devant son marl, a plus de simplicite dans le style, (ravais vingt-trois ans) Leon Bloy intervint, indulgent et
modere comme ii l'etait le plus souvent dans l'intimite, pour lui dire;
„Iviais n'oublie pas que la simplicite est la qualite que ion acquiert en
dernier lieu; c'est le vernis des maitres. je n'ecris plus la langue du
Desespere, qui est un essai de debutant (sic), et merne il m'est tres
Leon Bloy a ce moment, venait de publier
penible de le relire
Jeanne d'Arc et l'Allemagne.
1) Idem p. 116.
2) Je Maritain, FrontaTes de la poisie, p. 36 Roseau d'or (Chroniques),
Pion, Paris, mars 1927.
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de son oeuvre, tel quel, le premier venu, et surtout la jeunesse, petulance par definition et trop souvent impatiente
de sous les jougs. Tant que le travail de decantation dont
je pane n'aura pas ete accompli et ne sera pas incorpore
a la Culture, l'oeuvre de Bloy presenters de reels dangers
et elle aura besoin d'un commentateur informe et capable,
comme en ont eu besoin le janseniste Pascal ou le gibelin
anti-papiste Dante. Pour ma part, chaque fois que j s ai pane
de lui, je me suis efforce, dans la mesure de mes moyens,
&etre ce commentateur et cet introducteur pour qui Platon est un ami (et quel ami 1), mais a qui la Write est plus
there que tout.
C'est surtout le temps qui agira. Souvenous-vous de ce
que le temps a fait pour Pascal, qui eut ce malheur d'etre
le partisan declare et le soutien passionne dune heresie
formelle, organisee, et combien desastreuse 1 Plus lointainement encore, considerez ce qu'il a fait pour Dante, dont,
it y a dix ans (1321-1921), la Mere Eglise elle-meme promouvait la gloire spirituelle et litteraire et le triomphe universe!: or, a-t-on jamais vu Bloy, dans ses pires violences,
imaginer un Enfer et y plonger un pape (Anastase), un
cardinal-archeveque (Ruggieri degli Ubaldini), un empereur
(Frederic II), un Comte (Ugolin), un humaniste, (BrunettoLatini, son ancien maitre, son Barbey d'Aurevilly1), et tant
d'autres contemporains catholiques avec eux? jamais la haine
et rap.rete ont-elles &passe les reprobations et les damnations dantesques?
Le recut n'excuse rien, ne denature rien ; mais it separe
et purifie.
* *
*

II y aura grandement lieu aussi, pour juger l'arbre, d'examiner ses fruits. „Tecris pour la canaille", disait Bloy. Qui
sont donc ceux qui sont sorbs de lui, ceux qui lui doivent
le bapteme, ou la conversion, ou la ferveur, et, les uns et
les autres, le Sens de l'absolutisme divin? II s'en trouve en
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France, en Belgique, en Suisse, en Hollande, en Espagne,
en Italie, en Allemagne, en Autriche, en Tchecoslovaquie
et jusqu'au Japon, dont Bloy vit arriver un jour un admirateur jaune qui avait fait tout expres le voyage, du pays
du Soleil levant, pour pouvoir le voir et l'entendre.
Ceux-la sont en quelque sorte ses „repondants". „Nous,
qui aeons connu la vieillesse de l'olivier, nous savons que
le fruit rend temoignage de la seve et de la racine".')
Quand on interroge la vie. elle n'a pas toujours Pair de
repondre. Mais quelle trancendante ironic, parfois, dans les
faits, qui sont sa muette eloquence 1 Nest-il pas savoureux,
par exemple, de constater que ce contempteur des philosophie et des theologiens a pour filleul un Maritain;
que celui qui a appele „La Science" „le labarum ses
imbeciles", a pour „petit frere" un Termier ; que ce
„solitaire" a eu pour Bernier entourage les gens les plus
sociables et lesp lus legitimement enfonces, par etat,
dans les soins du monde, que cet „irregulier" a mis au
monde de la grace des gens qui se font un merite et un
honneur d'obeir au mondre voeu de l'Eglise ; que ce „violent" n'a enfante que des doux, car aucun pamphletaire
haineux et feroce nest sorti de lui que je sache.
II y a la une sorte de paradoxe ores digne d'attention.
Les fruits qu'on volt quand on regarde avec les yeux
qu'il Taut, c'est sa propre femme convertie, deux de leurs
enfants au Ciel, les deux autres meres de families déjà nombreuses.
C'est Jacques Maritain, sa femme, sa belle soeur, son beaupere, sa belle-mere recevant le bapteme. C'est, aussi par
Maritain, Ernest Psichari, petit fils de Renan, baptise, et
derriere Psichari tout ce que l'a suivi, le suit et le suivra
encore dans sa voie catholique. C'est un Erik Satie converti
de meme par Maritain a son lit de mort. (Leon Bloy compte
un grand nombre de petit-fils spirituels). Gest, surtout, par
Maritain, le rayonnement intellectuel et surnaturel du Doc1) Jacques Maritain, op, cit. p. 47.
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teur universel de 1'Eglise ravive et propage dans des milieux
oil son nom meme etait inconnu.
Gest Van der Meer et sa femme convertis ; un fils ravi
tout enfant au Ciel, un autre pretre et benedictin. C'est
Paction intellectuelle et convertisseuse de Van der Meer
en Hollande. tel prince javanais mourant son Journal d'un
Convert!, preface, par Bloy, entre les mains, ou le grand
ecrivaint Frederik Van Eeden devenant, deja vieillard, son filleul ..... C'est Termier qui, ayant fait si hautement et si magnifiquement temoigner la Science pour Dieu, peut ecrire: „Je
divise ma vie en deux parties nettement et profondement
distinctes ; celle qui a precede et celle qui a suivi ma rencontre avec Leon Bloy".')
Bref, ce qu'on voit, c'est toute une rayonnante famille
spirituelle et la plus diverse ( 2), des pretres, des religieux,
dont les enfants communient a Sept ans et moins, et dont
a autres recoivent le sacerdoce ou prononcent des voeux
de religion; des savants, des philosopher, des ecrivains, des
employes, des hommes d'affaires, des professeurs, des artistes, entraines suivant une ligne sage et montante d'amour
de Dieu, &amour l'Eglise, d'amour des times, dans le grand
mouvement dame et d'amour de celui qui a pu sans mensonge, proferer ces deux chores; Tune: „La verite bien nette
et qui &late dans mes livres, c'est que je n'ecris que pour
Dieu", et l'autre: „Il y en a qui demandent le bapteme apres
m'avoir lu. Quelle sanction divine a mes violencesl" Et la
premiere est dvidement la cause de la seconde.
* *
*

Lin dernier mot encore : nul n'a ete plus franc que Leon
Bloy, nul n'a davantage depose contre lui-merne, nul ne
s'est aussi naivement livre a ses adversaires et a ses ennemis. Il West que juste, si on le juge, cren tenir compte et
de Pen faire beneficier. Lui-méme vivait dans un tres profond
1) Termier, op. cit. p. 121.
2) Dont je ne designe ci-dessus qu'une partie, on s'en doute bier',
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sentiment de son indignite, sentiment qui, comme tel, depassait certainement tout ce qu'on a pu dire de ma l contre lui
„Ma Souveraine bien aimee, je ne sais pas ce que c'est que de
Vous honorer dans tel ou tel de Vos Mysteres, selon qu i ll fut
enseigne par quelques-uns de Vos amis. Je ne veux rien avoir sinon
que Vous etes la Mere douloureuse, que toute Votre vie terrestre
n'a eteque douleur, douleur infine, et que je suis un des enfants
de Votre douleur. Je me suis mis a Votre service comme un esclave, je Vous si confie ma vie temporelle et spirituelle pour obtenirpar Vous ma sanctification et celle des autres. C i est de cette
maniere seulement, a ce titre seul,que je peux Vous parler. Je
manque de foi, d i esperance et d iamour. Je ne sais pas prier et
fignore la penitence. Je ne peux rien, et je ne suis rien qu'un fils
de douleur. Je ne me connais aucun merite, aucun acte vraiment
bonqui puisse me rendre agreable a Dieu, mais je suis cela, un
fils de douleur. Vous savezqu i autrefois, it y a plus de trente aux,
obeissant a une impulsion qui me venait certainement de Vous,
j'ai appele sur moi toute la douleur possible. A cause de cela,
je me persuade que ma douleur, qui est grande et continuelle,
peut Vous erre offerte. Puisez dans ce tresor pour payer mes
dettes et Belles de sous les etresque raime. Et puis, si Dieu le
permet, donnez-moi d'être Votre tenzoin dans les tourments de la
mort. Je Vous le demandepar Votre tres doux nom de Marie.

Ledernier fond de ce que &est passé entre nine de
LeonBloy et Dieu — fut ce a travers l'illusion — nous
echappe. Au dela de l'illusion meme, voire au de la des
prestige du faux Ange de lumiere, dans l'hypothese oil de
telsprestiges de seraient trouves dans l'aventure d'Anne
Marie, qui oserait dire gull ne s'est quand meme pas passé
un mystere ce grace possedant, au mains partiellement et
&Line certaine maniere, une valeur&equivalence, par rapport
a cegull a cru recevoir .....
Il Westpas douteux, en tout cas, qui Bloy lui-méme apt
eu le sentiment latent 'un con it 'un echec de quelque
chose, au centre de sa vie, qui n'etait pas ce que cela
auraitdil, pu, voulu titre.
„Depuis longtemps déja, fai tout a fond de moi cette impres
sion tres
etre
qui doit senette
rapporter quelque
profone
alite
d
mysterieuse, — ecrivait-il le 7 janvier 1890 a sa fiancée —, que je
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ne suispas oil je devrais etre, que je n'ai pas ce que je devrais
avoir, que je suis, en quelque fa on frustre d'un heritage qui
m'appartient et qui est detenu par des mains injustes. Je sail que
cettepensee peut paraitre folle. Cependant je n'ai jamais pu l'ecarter, meme dans lapriere".1)

Analys6e sous cet angle précis, ]'admirable et sainte lettre
a Jean de la Laurencie revét un aspect complementaire,
laisse echapper un mystèrieux cri de surcroit, que je ne
peux, pour ma part, qu'interpreter comme une sorte de confirmation de cette conjecture que j'avancc, d'un double jeu,
ecartelant pour son Arne, mais oil le talon de sa Souveraine
a vaincu
Cher ami, ma femme qui vous a vu aujourd'hui me dit que vous
m'attribuez lepouvoir de vous reconforter. Vous m'aviez ecrit
déjà des choses semblables et cela m'etonne toujours. Faut-ilque
les contemporains soient inexistants pour que vous pensiez avoir
besoin de moil Quel besoin j'aurais moi, meme de m'appuyer sur
autrui 1 Combien de fois l'ai-je essayël Combien de fois ai-je cru
trouver des colonnes degranit qui n'etaient que cendre ou pis
encore! Et j'ai bien peur moi-meme de n'etre que cela.
Lepeu que j'ai, Dieu me 1'a donne sans que j'y fusee pour
rien etquel usage en a-je fait? Le ire West pas de commettre
des crimes, mais de n'avoirpas accompli le bien qu'on pouvait.
Gest lepeche &omission, qui West pas autre chose que le nonamour, et dontpersonne ne s'accuse. Quelqu'un qui m'observerait
chaque jour, a la premiere messe, me verrait souvent pleurer. Ces
larmesqui pourraient etre saintes, son plutOt des larmes tres
ameres. je nepense pas, alors, a mes peches dont quelques-uns
pense a ce que j'aurais pu fairejen
et eue je 'ai
sont enormes.
pas fait, et je vous assure que c'est tres noir ....
Ne me ditespas que c'est le cas de tout le monde. Dieu m'avait
donne le sens, le besoin, ]'instinct — je ne sais comment dire --de 1'Absolu, comme it a donne des aiguilles au porcepic et une
trompe a l'elephant. Don extremement rare, que j'ai senti des
mon enfance, faculte plus dangereuse et plus torturante que le
genie meme, puisqu'elle implique l'appetit constant et furieux de
cequi n'existe pas sur la terre et que. par elle, est procure l'isolement infini. jepouvais devenir un saint, un thaumaturge. je suis
devenu un homme de Lettres.
1) Lettres a sa fiancee, p.p. 99-100.
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Cesphrases ou ces pages qu'on vent admirer, si on savait qu'elles ne sontque le residu d'un don surnaturel que j'ai Oche
odieusement et dont it me sera demande un compte redoutablel
Je n'aipas fait ce que Dieu voulait de moi, c'est certain. J'ai
rève, au contraire, ceque je voulais de Dieu, et me voici, a soixante-huit ans, n'ayant dans les mains que du papier! Ah 1 je sais
bienque vous ne me croirez pas, que vous supposerez je ne sais
quel re Ii d'humilite. Helas] quand on est seul, en presence de
Dieu, a l'entree d'une avenue tres sombre, on a le discernement
de soi-mèrne et on est mat situepour s'en faire accroirel La vaie
bonte, la bonne volonte toutepure, la simplicite des petits enfants,
tout cequi appelle le baiser de la bouche de je'sus, on sait bien
qu'on ne l'a pas et qu'on a vraiment rien a donner a de pauvres
coeurs souffrantsqui implorent le secours. C'est ma situation visa-vis de vous, cher ami. Sans douteje peux prier pour vous, je
peux souffrir avec vous et pour vous, en essayant de porter un
peu votre fardeau; oui, mail la goutte d'eau puisee dans un calice
do Paradis terrestre, it m'est impossible de vous la donner. rai
senti aujourd'hui que j'avais le devoir de vous dire cela pour que
vous ne comptiez pas trop sur une creature faible et douloureus.1)

II est toujours difficile de connaitre un homme, meme
pour lui méme. „Je me meta fort peu en peine, disait saint
Paul aux Cofinthiens,') d'êtrejuge par vous ou par un
tribunal humain ; je ne me juge pas non plus moi-meme;
car,quoique je ne me sente coupable de rien, je ne suis
pas pour cela justifie : mon juge, c'est le Seigneur. G'est
pourquoi, ne jugez de rien avant le temps jusqu'a ce que
vienne leSeigneur. II mettra en lumiere ce qui est cache
dans les tenebres, et manifestera les desseins de coeurs:
et alors, chacun receverz ce Dieu lalouange qui lui est due.Quand on a tout pense, tout examine, tout dit, il faut
encore ajouter cela : Dieu seul.
LtOPOLD LEVAUX.
1) Au seuil de l'Apocalypse.
2) IV, 2---5.
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„ALMA" VAN STIJN STREUVELSD

B

ij 't vorderen der jaren is het werk van Stijn Streuvels
rijper geworden : het vertoont sociale tendenzen : het
wordt geconcipieerd onder de invloed van 'n levensinzicht, dat de getuigdrang krijgt van 'n overtuiging : het
wordt bruikbaar als 'n document voor de cultuurtijd, waarin
het ontstond.
Wie alleen „Lenteleven" (1898) las en daarna „Alma„
(1931) en dus de ontwikkeling niet waarnam van de argeloze
schoonheids-genieter tot de sociale getuiger, zal zich dan
ook wel moeten verwonderen over de hagiografiese roman
(wat is het ?) van 1931 als over lets zeer onverwachts.
Maar zelfs ook in 't geval, dat deze evolutie — die op zich,
dat spreekt, met de kunstwaarde niets uit-staande heeft —
in de achtereenvolgende werken kon worden meegemaakt,
ook dan blijft deze creatie van Alma verrassen, omdat zij
niet alleen uiting is van sociale belangstelling, maar tevens
van 'n gedachten- en 'n gemoedsfeer, die om geen enkel
voorafgaand felt zo sterk aanwezig bleek in deze schrijver,
gelijk dit nu plotseling blijkt, en die van 'n geheel andere
orde is als maatschappelike zin en cultuurbeleving.
Alma toch, het dorps- en het fabrieksmeisje met de vlassen
haren, is niets meer en niets minder dan 'n heilige van de
verhevenste soort, in zover bij haar meer dan gewoon
deugdleven nog het buitengewone komt van goddelike
beinvloedingen, die o.a. om haar overmacht en om haar
onvoorbereidheid, de begenadigde 'n plaats geven onder
de mystieken.
Deze lichee gestalte tussen de donkere figuren van zijn
boeken, is dus niet alleen biezonder beminnelik, zoals
Anton van Duinkerken bemerkt in z'n Tijd-recensie ; — maar
ze is ook biezonder afwijkend.
Wel is waar : ze heeft met de andere figuren gemeen,
dat ook haar Leven meer bepaald wordt door 'n geheim1) N V. Paul Brand's Clitgeversbedrijf Hilversum.
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zinnige voorbestemming, dan door de persoonlike, bewuste
beslissingen van haar inwendigheid : en dat ook zij meer
passief als actief „wordt" wat ze ten slotte is. Maar in de
anderen werkt de voorbestemming als Tatum, dat beklemt tot onmacht toe : in haar is het de sterke maar toch
zachte drang des heiligen Geestes, Wiens geheim het is,
Zijn bovennatuurlik doel in mens te verwerkeliken, zonder
de vrijheid van wil ook maar in het minst te forceren, weerstand op te heffen zonder de mogelikheid tot weerstand te
vermetigen, en 'n ontvankelikheid te scheppen, die toch
bewust blijft van haar vrijheid.
Zo behoort dit werk van Stijn Streuvels tot een der
moeilikste genres, waartoe 'n auteur geinspireerd kan
worden : Welke opgave in dit geval nog moeiliker werd,
omdat het hier gaat, niet over 'n werkelik bestaand of bestaan hebbend persoon, wiens daden, woorden of geschriften
in zekere zin zijn exceptionele zielsgroei hebben vastgelegd
tot beschouw-object : maar over 'n fictief persoon, die van
voren of aan geconstrueerd moest worden en voor wiens
karakteristiek Been gegevens bestonden dan in God-geleerde
en mystieke tractaten.
Deze omstandigheden zijn uiterst critiek : ze leveren het
gevaar op, dat de natuurlike onderbouw en de bovennatuurlike bovenbouw van zo 'n te scheppen mystieke structuur niet tot 'n harmoniese eenheid worden herleid, zodat
er 'n geheel ontstaat, dat alleen bij naam 'n geheel is.
Het wil me voorkomen, dat Streuvels aan dit gevaar niet
is ontsnapt, althans in zover hij het bovennatuurlike te
weinig in verband met de natuurlike groei van dit meisje
Alma heeft uitgebeeld. Zodat, wanneer zij er toekomt haar
bevoorrecht ziels-leven te openbaren aan de belangstellende
kapelaan, zij 'n psycho-analytiese beschrijving geeft, zo wijs
naar vorm en inhoud, dat een Sint Jan van het Kruis op 't
einde van z'n Leven haar niet zou hebben verbeterd.1)
I) blz. 162 en volgende.
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De compositie van dit werk is daarom niet sterk : het is
te fragmentaries, al is het fragment op zichzelf dikwels van.
'n voortreffelike schoonheid : het mist de drang naar de oplossing : het doceert te veel, het vertelt te weinic : 1) er zijn
bladzijden, waarop men zich beschaamd verveelt.
Daarbij zal deze Alma kwalik kunnen voldoen aan de
overigens zeer verheven, godsdienstig en sociaal voelende
verwachting, die Stijn Streuvels omtrent haar koestert: 2 ) te
zijn n.l. „het toonbeeld van het Vlaamsche meisje". Wel
draagt ze in haar vereenigd al de deugden van het Vlaamse
meisje, maar ze bezit ze zo uitzonderlik, en haar mystieke
aanleg isoleert haar zo ver buiten de gedachten- en gevoelens-kring van de gewone meisjes, dat deze Ofwel ten
opzichte van haar vervreemden Ofwel tot verkeerde en ontmoedigende conclusies komen aangaande de ware aard van
het godsdienstig Leven. Leek Alma meer op 'n Matgreet
Sinclair I
Ik twijfel er dan ook aan, of dit boek als lectuur voor 'n
meisje van Alma's leeftijd en van Alma's stand en beroep
goed zou zijn: te meer, omdat de beschrijving van karakteristieke puberteitsgevoelens, zoals ze in dit boek voorkomt,
voor rijperen onschadelik is, maar bij overgangskinderen de
aandacht, die toch al onstuimig genoeg daarnaar gericht
is, al te zeer op 't seksuele zou kunnen vestigen. „Indien 't
waar is, dat men stoornissen in hart en maag kan veroorzaken door zijn gedachten te concentreren op de functies
van deze organen, dan is dit dubbel toepasselik op seksueel
gebied."3)
* *
*

Ik kan het litteraire waagstuk van Stijn Streuvels niet geslaagd vinden.
M. MOLENAAR, M.S.C.
1) Zo wordt Alma's meeleven met 't Kerkelik Jaar tot 'n liturgies
I es' e verwerkt op blz. 124 en volgende.
2) Zie de opdracht van dit boek.
3) Vlaamsch Opvoedkundig tijdschrift: Foerster over : „de verdiensten
en de illusies der moderne Pedagogie." blz. 75. — November 1927.
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DICHTKUNST UIT 1930
(Slot)
O laf als 1910 was, zo dapper was 1920.
Het does goed, na de bundel van De Stoppelaar
de strophen en andere gedichten te lezen die Roel
Houwink gelijktijdig uitgaf.

Z

Wij hebben niet veel, dat mild is en goed,
hoog staat Uw ster over den storm van ons bloed.
ons isgeen bezit dan een sterflijke naam.
geen schrede kunnen wij zonder U gaan:
doof zij n onze ooren, blind onze blik.
maargijwast dag aan dag in ons duisterend ik.

Zo klinkt de eerste van deze strophen, en bij eerste lezing
lijkt het een zwakke weergalm van Vondels beroemde Rei
van Engelen uit het eerste bedrijf van de Lucifer. Waarom
ontkennen dat Houwink's boek bij eerste lezing weinig indruk maakte op de katholieke lezer, die hier een aantal
kristelike waarheden — en ketterijen — op weinig glorieuse
wijze geversifieerd vend? De vreugde om de ziel die Christus
gevonden had, kon niet beletten dat het schoonheidsgevoel
niet de minste bevrediging ondervond bij een mededeling als:
Bitter maakt 's levens rauwe nood,
wranger 't daagsch gastmaal van den dood;
maar wie met Christus aangezeten is
drinkt steeds Zijn wijn en eet Zijn brood.

(p. 25)

Maar de herlezing na het werk van De Stoppelaar was
voldoende om een gloeiing van genegenheid te doen ontstaan. Inderdaad, Thomas a Kempis had ongelijk. Niet wat
er gezegd words, maar wie het zegt, let daar op. Niet met
de oogen van de kristen, met die van de heiden zal men
deze verzen lezen, om de extatiese trilling te horen in deze
stem, die aan het eind van alle twijfel en wanhoop de
hemel zag open gaan.
Dapper is dit geslacht van 1920 geweest. De verlokkende
dronkenschap van de stemmingen was niets voor deze mensen
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die opgegroeid waren voor de barste werkelikheid. De bereidheid om de sluiers van federe schone schijn moedwillig
te verscheuren ; de rotte geur van de stemming weg te
luchten ; het zoete gif van de rethorica : de rethorica van
de artistieke opzet, van de ijle metafoor, de roes van de
versmuziek : de klankexpressie, de allitteratie, het rijm, of te
zweren, dat blijkt een onberekenbare winsc gegeven te hebben : De durf om met een koelhoofdige zakelikheid van
werkelikheid tot werkelikheid voort te schrijden. De brutale
stoutmoedigheid voor de konsekwentie is de grote hartstocht
van de naoorlogse tijd. En als hier een nieuwe roes volgde
de duizel van de held, die op de toppen van zijn vermogens
een nieuwe eindeloosheid voor zich zag, dan hebben ze ook
deze duizel doorstaan, om nieuwe krachten saam te vatten
voor een nieuwe tocht. Zs hebben het gevecht met de
aarde, ze hebben het gevecht met God : ze hebben het gevecht met de Werkelikheid onvervaard begeerd en aanvaard.
Deze stem, naakt als een kaarsvlam, getuigt van deze
laatste strijd. En hij duizelt niet voor die uiterste werkelikheid : Wij hebben niet veel dat mild is en goed ; wie de
gebaande wegen gaat, doolt rond in de nacht ; wij zijn boovaardig en ondankbaar ; elk onzer heeft wel eens zijn ziel
voor wind verkocht ; kunst en wetenschap leeren wel vermoeden waar ongeveer de waarheid moet zijn, maar wij
vinden niets dan ons eigen beeld in spiegelschijn ; eer de
wind de laatste blaadren plukt zijn zij verwaaid met onze
namen.
Maar naarmate ons ik duistert, wast God in ons. Wij zijn
diep begraven in de zonde en niets aan ons is ongeschonden,
en al komt Hij in ons hunkrend mensenhart het traagst en
allerlaatst, aan 't eind zijn Been dan Gij en ik. Hij is voor
ons gestorven, en heeft om ons wuft en leeg bestaan Zijn
eigen doornenkroon gewonden, en ons eindeloos lijden eindigt eerst als ons Zijn blanke brood wordt voorgezet en
toegeschonken Zijn verklaarde wijn. Terwijl wij pochen op
het roekeloos spel met onze ziel
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vloeit uit Zijn schuldloos lichaam 't kostlijkst vocht.

Daar de gebaande wegen niet langs Zijn hof lopen, dwaalt
ieder, die dwaalt, steeds naderbij.
Neen, deze strofen moet ge niet lezen met de oogen van
de katholiek, die deze waarheden van kindsbeen af veel
beter weet, maar ge moet er de weg in overzien die de
heidense nederlandse litteratuur is gegaan sedert de wanhoopsgil van Multatuli : „O God, er is geen God", om weer
de ingehouden gelukstrilling te vinden van strofen als
Waar wij niet weten dat Gij gegaan zijt
zijki onze oogen donker en blind,
tot in het diepst zijner onvoldaanheid
(p. 6)
een onzer U zonder tasten vindt.

de weg die zij gegaan is sedert de trotse God in 't diepst
van zijn gedachten deze vertedering vond om de liefde van
God voor de nietige mens :
Wij willen niet dat Gij voor ons gestorven zijt,
want wij zijn trotsch en zonder dankbaarheid;
maar Gij hebt onzen hoonlach niet geteld:
tot in den laatsten schuilhoek van den tijd
(p. 26)
zult Gij met ieder zijn die lijdtl

Een nieuwe deemoed is geboren in de roekeloze held ;
zoals Christoforus deemoedig werd voor het kleine kind :
de mens kan niets ; God kan alles. En wat hij doet is altijd
goed. In een flitsende beelding van de Zondvloed (p. 39) is
Hij het die de mast breekt. Zover gaat de zelfvernietiging
dat het medescheppende van de ouders ontkend wordt:
ik weet alleen: wij lagen dicht
aaneen, toen het geschonken
(p. 44)
werd aan ons.

De verdorven mens is alleen goed voor de Magdalena-rol,
de haren windend om de smalle voeten van de Heiland.
De puriteinse hardheid waartoe Houwink zo komt, vindt
nergens enige mildheid. Zelfs waar hij de deerne laat vertellen hoe Franciscus niet sprak van haar schande, maar
alleen haar schoonheid prees, als van wat God geschapen
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heeft, zelfs in dit ontroerd verhaal van opperste mildheid
bant hij het mededogen uit de ogen van de heilige. (p. 41-42).
1k weet wel, ook een katholiek dichter zou dit gedicht
hebben kunnen schrijven, en eveneens hebben kunnen zeggen, dat in zijn ogen was „drift noch Teed noch mededoogen'', maar bij zulk een zou het ontbreken van het mededogen een aanduiding geweest zijn van die hoge maat van
liefde die de gebreken willens voorbijziet — een hoge maat
van mededogen aldus aanduidend ; terwij1 het uit de mond
van Houwink de betekenis heeft van een ontbreken van
genegenheid voor het wezen, waarvan de schoonheid hem
slechts aanleiding is om zijn liefde voor de schepper hoger
te doen ontvlammen. Zijn Franciscus is een contractieve
natuur, voor wie alleen het ik en de God bestaat. Hij kent
het grootste gebod van de wet : gij zult God beminnen uit
geheel uw ziel en uit al uw krachten, maar het twede daaraan gelijk is hem vreemd : gij zult uw naaste liefhebben als
u zelf.
Hard, puriteins hard, hard als een oudtestamentiese vrouw,
als een Judith, een jahel, een Debbora, is ook de bundel
Hymnen aan de Kerk van Gertrud von le Fort, waaraan
pater Norbertus van Antwerpen 0. M. C. een nederlandse
stem gegeven heeft, zo gespannen in zijn psalmodierend
ritme, zo klankvol in zijn bijbelse taal, dat slechts enkele
malen het karakter van vertaling en dus de vreemde afkomst
zichtbaar komt. Zijn vertaling (de cegenwoordige Vlamingen
weten een Algemeen Nederlands te schrijven dat slechts met
weinig regionalismen zijn zuidelike afkomst tekentl) legt ons
de plicht op, ons zoeklicht ook op dit werk te richten.
Herhaalde lezing had telkens dezelfde uitwerking.. Het
begon met een heftige tegenzin. Die was al gewekt door
de titel. We zijn nog zo gewend, kerkelike kunst gedrenkt
te zien in een vroomheid, of schijnvroomheid, die beide
wel de antipoden moeten zijn van het schoonheidsgevoel,
we zijn nog zo gewend dat de laatste eis die aan een kerkelik kunstenaar gesteld words het kunstenaarschap is, dat
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we voor de zoveelste maal moeten vrezen voldoening van
ons godsdienstig gevoel te moeten bekopen met een pijnlike verscheuring van ons aestheties wezen. Wanneer we
dan de inleider, al is hij Dr. Persijn, in den adem horen
vermelden St. Augustinus, Dante, Sta Theresa, Vondel,
Francis Thompson, Claudel en Gertrud von le Fort om
even later een nieuwe trits te maken van Leo XIII, Schaepman en Gertrud von le Fort, dan voelen we het kippevel
op onze armen rillen. En onze ergste voorgevoelens schijnen
bewaarheid te gaan worden als we ons tot de lektuur zetten.
Wat moec men wel voor een lutherse psalmzingster zijn, om
in de twintigste eeuw na Christus voldoening te kunnen
vinden in het hanteren van de hebreeuwse dichtstijl van
tien eeuwen voor Christus, al is die geheiligd door de
H. Schrift en het gebed der H. Kerk. Dat toch vinden we
bier gedaan : tot in bizonderheden is de hebreeuwse psalmstiji flier nagebootst: het ritmiese proza, het parallelisme, de
oratoriese vraag, de exclamatie, de eenvoudige zinbouw, die
zich met en, maar, want, als, aan elkaar schakelt. Watervallen van metaforiese omschrijving donderen Tangs ons heen,
en elke metafoor kon op de hellingen van de Libanon ontstaan zijn Coen er de herdersknaap David zijn harp bespeelde.
Wie vermocht te spreken zoo gij spreekt? Wie moest niet vergaan
[door toorn des allerhoogsten?
Gij heft uw hoofd tot aan den hemel, en uw schedel worth niet
[verzengd.
Gij schrijdt tot aan den rand der hel, en uw voeten blijven
jonverzeerd.
Gij belijdt eeuwigheid, en uw ziel verschrikt niet.
Gij gebiedt zekerheid, en uw lippen verstommen niet :
Waarlijk, over u moeten wolken van engelen legeren, en stormen
[van cherubijnen moeten u dekken.
Wantgij bloeit in uw vermetelheid als een palmboom ter woes[tijn, en uw kinderen zijn als een veld vol rijpe korenarenl

De hete semietiese walm van deze stem die al maar
woorden en woorden over u uitsproeit („niet zo nat" is
mengeneigd te roepen); die nooit probeert rechtuit en
zonder omwegen zijn gedachten of gevoelens te bepalen,
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o wat verlangt men naar de goede steile Hollandse Houwink) maar elke idee misbruikt om er een vuurwerk van
beeldspraak aan te ontsteken 1 Die dronken Rauschlust1
En toch wordt uw weerzin overwonnen. De conceptie
van de H. Kerk als moeder is wezenlik groots. En doorleefd. Een visioenaire macho heeft deze geweldige Vrouwenfiguur geschapen : deze harde wrede vrouw, die vervolgt
zooals God slechts vervolgen kan, die blindheid gebiedt
opdat ik zien zou en doofheid opdat ik hoore ; die genadeloos worth uit genade en onbarmhartig uit erbarmen ; de
Moeder van alle kinderen dezer aarde, die een mantel
draagt van purperdraad, die werd niet op aarde gesponnen;
die ons tegentreedt met gulden voorhoofd in de weerkaatsing van ons geluk. Kosmies-groots is zij gezien: deze
knielende Vrouw wier gelaat niet te zien is : haar hoofd
ligt begraven in de schoot van God, zij heeft het niet meer
opgericht vele honderde jaren Lang, en bij het laatste oordeel zal de Omhulde haar hoofd oprichten, en haar sluier
zal voor zijn blik omhoog varen in vuur, en zij zal daar
staan als een naakte spiegel voor 't aanschijn der werelden.
Als men de sleutel tot deze conceptie meent gevonden
te hebben in een gesublimeerd, in het geestelike getransponeerd masochisme, dat de geliefde slechts zien kan als
de wrede, de vernietigende, de lijdende, dan blijft deze
transpositie toch groots.
Treffend is ook menige beeldpsraak-flits, b.v.
Ik ben in de wet van uw geloof gevallen als op
een naakt zwaard. (p 22)

Zo vindt ge telkens een mengeling van bewondering voor
een grootse conceptie en van weerzin om de breedsprakige,
rethoriese, bombasties- dithyrambiese uitwerking. De deemoed ; de eenzaamheid van alle mensezielen ; het bidden
der kerk ; de kerk die Almachtige slaat in de boeien van
haar ziel, de lof aan de barende Maria zijn zo.
Maar zonder bedenken geeft ge U gewonnen in de vijf
stukken van Passio, waar het lijden van Christus, van de
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Kerk en van de geloovige ziel samensmelten in zangen
van troost en lofliederen op het lijden, en in de visioenen
van de Laacste Dingen. Ook het Paaschgedicht eveneens
een verheerliking van de smart, hoort in deze kring thuis.
En als dan het Te Deum en de Litanie van het H. Hart
worden aangeheven, dan in de geweldige dithyrambiese
vervoering stroomt men mee op een ontzaglike zieledeining,
machtig van ritme op de adem van een liefdedronken ziel.
Aan Gertrud von le Fort wordt veel vergeven omdat ze
veel heeft lief gehad. Maar als men dan zoekt in haar bundel
naar een stuk dat men als een gaaf gelleel de lezer voor
kan leggen om haar voordeelig te doen uitkomen, dan bemerkt men tot zijn schrik, dat de rethoriek elk fragment
ongenietelik maakt voor hen die niet door de voorbereiding
der voorstaande gedichten bereid is geworden om achter
de tale kanaâns de zuiverheid der bedoeling te proeven.
Te midden der kruisende climaxen en anticlimaxen die
ontstaan bij de opeenvolgende lezing van deze dichtbundels,
wens ik toch als eindindruk een zuivere climax behouden.
Door dat ik ten slotte Gertrud van le Fort stel boven
Roel Houwink.
Terwijl de Hollander zich de verhouding van zijn eigen
individuele zich tot God bewust wordt, al voelt hij zich een
der velen, al tracht hij dus het avontuur van alle of vele
zielen in dit tijdsgewricht met God te formuleren, heeft de
duitse de kollektiviteit van alle zielen in alle tijden en
alle plaatsen tegenover God gesteld.
De Kerk immers is de Gemeenschap van alle gelovigen
en zaligen, en als de dichteres zegt : „Uw stem spreekt",
is het niet een instituut dat gepersonifieerd wordt in de
moederlike vrouwefiguur, maar is het de stem van de gezamenlike gelovigen uit alle eeuwen en plaatsen, waarvan
de individuele ziel deelgenoot en beschermeling tevens is.
Dit uitgesproken te hebben : dat de kollektiviteit der gelovige zielen de boventijdelike en bovenplaatselike Macht is
diede Godheid in de boeien van haar Deemoed en Liefde
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kan slaan, en in Welke God zijn liefde herkennen zal, — dit
uitgesproken te hebben betekent een Ease bereikt to hebben,
waarheen de ontwikkeling van de moderne mensheid met
onbedwingbare kracht heenstuwt, maar die nog weinigen,
gevangen in de strijdvragen omtrent individu en gemeenschap, geest en stof, nacuur en mens, zondeval en verlossing, om van de vele in dit hoge verband betekenisloze
kwesties niet to spreken, als het eindpunt kunnen zien.
TH. DE JAGER.
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KRONIEK
GROOT-NEDERLAND
Mr. Dr. L. J. C. van Gorkom be leis, in het in dit nummer opgenomen
artiekel naar aanleiding van het boek van Professor dr. P. Geyl, op de
hem eigen suggestieve wijze een Groot-Nederland, over welks staatkundige formatie hi' zich niet nader uitspreekt, maar dat —, hoe ook
staatkundig georganiseerd --- mede te omvatten heeft Wallonie.
Juist omdat, naar bekend is ,--, met het groeien van Belgit's onmacht
als Frans appendix --, de gedachten van sommigen in deze richting gaan,
leek het ons nuttig de bijdrage van dr. Van Gorkom op te nemen, zij
het niet zonder de stille hoop, dat een onzer lezers zich zal aangorden
dr. Van Gorkom's inzichten met kracht van argumenten te bestrijden .....
Men kent de stelling van Mr. Zaayer (in „Leiding" neergeschreven),
dat onze eerste wens moet zijn: een zelfs tandig .— d. w. z. niet aan
Frankrijk verslaafd — Belie. De twede wens, daaraan gevolgelik, spreekt
dr. Van Gorkom uit, dat in dit nieuwe Belie de nederlandse dynamiek
de overheersende zal zijn.
Welnu, het is juist op dit punt, dat naar onze mening sommiger wens
vooral vroom moet blijven en nimmer verwerkelikt zal worden.
Het is niet toevallig, dat de wens naar een óók de waalse gewesten
omvattend Groot-Nederland zich vooral bij sommige hist ori ci doet
gelden. In de redenering van dr. Van Gorkom o.a. speelt het histories
argument een grote rol.
Ons inziens volkomen ten onrechte.
Dat in het v erl ed en diets-sprekende streken een hechte eenheid
hebbengevormd met frans, resp. waals sprekende moge waar zijn (7), de
vraag waar het om gaat is deze: of er heden ten dage nog een wezenseenheid tussen de bevolking van dit gebied is.
Men kan ook veilig toe even, dat b.v. het honderd jaar in een staat samen
wonen onder een centraliserend bewindpunten van overeenkomst geschapen heeft tussen Vlamingen en Walen, maar van enigerlei wezensovereenkomst is daarom nog een sprake. Integendeel: met de dag wordt
onder Vlaming en Waal bewuster het bumf van bun wezensonderscheid;
met de dag sterker stoten zij elkaar of als vijandelike machten.1)
1) Het spreekt, dat het gaat over de v olk en als zodanig, niet over
de individuen. Tussen Waal en Vlaming individueel zijn zeer wel
banden te smeden als tussen Frans soldaat en Duits meisje in het bezette Roer-gebied bij honderden gesmeed ,---, en ten dele ook weer verbroken ,— zijn.
Hetgaat over de volken als volken.
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De mogelikheid dat een kultuurrhythme beide volken — zoals dit in
de bloei der Middeleeuwen volgens sommigen het geval geweest is —,
gezamenlik opstuwt, en dat, vervolgens, de diepste drift van dit rhythme
nederlands zou zijn, behoort daarmee voor onafzienbare tijd vrijwel tot
de onmogelikheden.
Het veronderstelt dat Vlaming en Waal zich als wezens g elijk of
minstens verwant zouden voelen.
Hiervan nu is geen sprake, zij kunnen zich niet verwant voelen,
omdat zij het niet zijn.
Rest de mogelikheid, dat de Waal zich 'n gelijkwaardige, neenl ond ere
geschikte positie in het Belgie-met-het-vernieuwd-aanschijn laat wel gvallen. Gelove wie het will Met het toenemen van de vlaamse kracht in
Belie, groeit ook de kracht van het w a als separatisme. Len pariteitsverhouding met Vlaanderen roept bij de Walen alle schrikbeelden op,
die zij zelf in de werkelikheid van ruim honderd jaren ten opzichte der
Vlamingen hebben gerealiseerd. Wallonie, met name Luik, zal nimmer
bewilligen in een gelijkwaardigheidsverhouding, laat staan in een ondergeschikte verhouding. En niets minder dan dat, veronderstelt een overheersend nederlands rhythme. Tegen hun wil dus zou een Groter Nederland enige millioenen Walen binnen zijn grenzen moeten boeienl De
grootnederlandse staat beleefde een nieuw, en dan definitief 1830, dat
honderd jaar geleden nooit zou zijn voorgevallen, als geen Walen in
het Verenigd Koninkrijk gezeteld hadden.
Het histories argument van dr. Van Gorkom zegt naar mijn mening
niets tegenover de ak tuele werkelikheid.
Het andere argument pro, dat Groot-Nederland door Wallonie aan
Frankrijk to laten vervallen, afstand zou doen van enorm rijke kolenmijnen en industriegebieden, geldt al niet meer: de mijnen zijn voor de
betere soorten kolen zogoed als uitgeput, terwijl de industrie zich verplaatst naar de vlaams-brabantse Kempen (er valt hierover binnenkort
wel het een en ander tepubliceren).
Wallonie heeft, voor Nederland, geen waarde, het betekent, in GrootNederland, een uiterst dreigend gevaar.
Maken wij Frankrijk root door het Wallonie to schenkenl
Geven wij de Walen hun zielerust, door hen to laten terugkeren tot
de vleespotten van hun een en enig vaderland Frankrijk 1
De rechtvaardigheid eist zó — en niet anders ... .
GERARD KNIIVELPER,
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BOEKBESPREKING
Stijn Streuvels : DE OUDE WIKING -- Paul Brand
Hilversum ,-- 1931.
In ditgeschrift vindt men de oude Streuvels weer. Zijn vorig boek „Alma"
moge om vele andere redenen interessant zijn, als werk van letterkunde
valt het mislukt to achten. Het moest mislukken, omdat het niet reel-,
recht uit Streuvels' wezenlikheid kon voortkomen. -- In „De oude
Wiking" horen we weer Streuvels' stem, onmiddellik met de inzet:
„`t Geen hier verteld wordt isgebeurd in de landstreek waar de winden
waaien over een eeuwigen nacht vol duisternis". Een lofzang op de
sterke moedige held, de strider, en op de boer.
Van stijI niet specifiek modern; eer oudgermaans, van mentaliteit
stoer, is De oude Wiking een voorlopige revanche op „Alma".
Josef Cantre versierde het fraai uitgegeven geschrift met verschillende
houtsneden in de stijl van het werk, waaronder enkele zeer fraaie.
GERARD KNUVELDER.
Anton Worlitscheck : SOZIALES CHRISTENTUM -Josef K5sel & Friedrich Pustet, Munchen --- 1931,
Dit boek is eigenlijk een preekboek. Het is wel niet zoo bedoeld, maar
het maakt bijna van het begin tot het eind dien indruk. Men zal begrijP wat ik daarmee bedoel. Ik bedoel het in den minder gunstigen zin
van het woord, zooals men ook wel eens van een lezing boort zeggen :
dat was een echtepreek. Wanneer dit boek als een samenbundeling
van socialepreeken was uitgegeven, dan zou ik er niet alleen vrede
mee nemen, maar er niets dan lof voor hebben. Voor eenpreek of een
moraliseerende lezing leent zich dit boek uitstekend en wie dat zoekt,
moet het zich aanschaffen.
Maar om„krachtvol in to grijpen in den stria der meeningen”, -zooals de omslag in roode letters zegt, dat het doet, moest het boek
twee eigenschappen hebben, die het mist.
Het moest ten eerste mindergeneraliseerend, minder vaag en algemeen,
meer op den man of of liever : meer op onze tegenwoordige, feitelijkbestaande volkshuishouding of wezen. Felle verwijten tegen den mammonistischengeest hebben we meer gehoord, maar we willen eindelijk
eens hooren, of die mammonistischegeest in onze tegenwoordige yolkshuishouding vleesch en bloed is geworden, ja dan neen. Overal fulmineert
de schrijver heftig en heel oprecht teen sociale onrechtvaardigheid en
sociale misstanden, maar we korner' eigenlijk nergens onder den sterken
indruk, dat het onze eigen, feitelijk-bestaande volkshuishouding is, die
aan al die sociale wonden op sterven lit. Het is als met een algemee n
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gehouden reek to en het kwaadspreken, waarvan iedereen denkt, aithans
zich suggereert, dat het voor z'n buurrnan bedoeld is.
Ten tweede mis ik in dit boek de over tuiging, dat verbetering der
zeden alleen een algeheele oplossing van het sociale vraagstuk brengt.
In zijn Quadragesimo Anno eischt Pius XI naast verbetering der zeden
hervorming der instellingen, dat beteekent, zooals uitdrukkelijk gezegd
wordt: een nieuwe en andere juridische en sociale ordening. Over dit
laatste spreekt de schrijver met een woord, en daarom ben ik een
beetje bang, dat een niet bizonder welwillende lezer r:a lezing van dit
boek de neiging gevoelt om met den Direktor uit de Faust to verzuchten:
Der Worte sindgenug gewechselt
Lasst mich aiich endlich Thaten sehn
Di e daden kan een boek niet stellen, maar het kan er toch naar heenwizen en het kan er de aandacht op vestigen en hhet kan er toe aanzetten en het kan concrete voorstellen doen.
Dr. G. VRIJMOED 0,F.M.
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DE SCHOOL VAN LION BLOY
„De heele School van Leon Bloy — er is alle
reden, hier van een School te sprekenl — is voor
de werkzaamheid van het Katholicisme als WereIdmacht (behalve dan somtijds voor het ook zoo
noodzakelijk critisch gedeelte van haar taak) verloren en door het eischen van een absolute orde
en door het teruggrijpen op het Middeleeuwsche
„ideaal-1(Kapitalisme en Katholicisme, Roeping, Oct. 1931).

D

I.
E brief van Pieter van der Meer de Walcheren in

het November-nummer van Roeping heeft mij teruggevoerd naar de jaren van mijn Amsterdamschen
studententijd, 1904-1910, toen Leon Bloy ook voor onze
club in majesteit verscheen en elk nieuw werk (vooral een
nieuw dagboek 1) geest en hart van ons „jongeren - veroverde.
En als ik nu — verder alleen voor mij zelf sprekend — met
nadruk zeg, dat de greep van den grooten Bloy mij spoedig
bijna geheel heeft losgelaten, dart voeg ik er even nadrukkelijk bij, dat dit niets te maken heeft met levenssleur of
harde practijk of zoogenaamde realiteit, kortom al de povere
objectieve en subjectieve excuses van hen, die het hier goect
wilden hebben of die hun economische onafhankelijkheid
verloren. Neen, meer dan twintig jaar onafgebroken werkzaamheid voor een sociaal-economisch en een politiek ideaal,
in wetenschap en practijk, geeft mij recht op een plaats bij
de idealisten. Maar juist de aard van mijn idealisme heeft

mij bijna geheel van Bloy vervreemd ; bijna geheel — want
de wonderbare critiek van dezen geestelijken reus is mij
een onmisbare steun geweest en bijna dagelijks wordt zij
in zijn volledig oeuvre door mij geraadpleegd.
Maar positief, voor economisch en staatkundig leven, is
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Bloy een onvruchtbare geweest. Elke bladzijde van zijn
prachtige boeken bewijst het — en hoe is het eigenlijk
mogelijk, dat iemand dit zou kunnen bestrijden Hoe zou
de man met zijn weerzinwekkend nationalisme en chauvinisme zie o.a. Sueur de Sang en L'Ame de Napoleon l —
iets kunnen beteekenen voor onze modern-katholieke idealen
van Internationale en nationale ontwapening Hoe zou de
man, die over de derde Republiek niet enders kon spreken
dan als „notre salope de Republique- (o.a. L'Ame de Napoleon, blz. 85) en die — l'Epopee van den grooten Bonaparte, „la Face de Dieu dans les tenebres - , buiten beschouwing gelatenl — in al zijn geschriften (in La Femme Pauvre
het meest 1) de . Middeneeuwen aanwijst, de Middeneeuwen
met hun Jeanne d'Arc, Christophore Colomb en de Ruine
de Byzance aan het slot, als den eenigen tijd van waarachtige katholieke grootheid, — hoe zou deze man ons iets
te zeggen hebben voor onzen strijd om katholieke democratie?
Trouwens, in al zijn dagboeken, ook als hem wanhopig
door goed-willenden wordt gevraagd: wat er dan toch moet
gebeuren ?, klinkt tot het Bind onveranderlijk : niets I Er is
niets meer te doen, er ken niets meer worden gedaan. Wij
zijn „au seuil de l'Apocalypse - en ieder zorge maar voor
de eigen zaligheid. Pius X, met zijn wonderbare decreten
over veelvuldige en kindercommunie — van dit laatste heet
het immers : „acre immense de Pie X etc. — is de eenige
groote leider, die genade vindt. En, toegegeven, dat Bloy
heel wat piassen bij de keel heeft gepakt welk recht
geeft hem dat om a priori alien strijd voor een andere
tijdelijke orde of te wijzen ?
1) Ik laat nu mazr buiten beschouwing het door oorlogsverdwazing
verknoeide meesterstuk „Jeanne d'Arc et l'Allemagne". Wat het pendant
had moeten zijn van het onvergelijkelijke „L'Ame de Napoleon", wat
het eenige was, dat wij, Katholieken, tegenover dat andere meesterstuk,
„Saint Joan- van Shaw, hadden te :tellers leed onnoemelijke schade
door de verlaging tot gelegenheidsstuk . . . . teen Wilhelm II en zijn
Kronprinz de bazar" I
„
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II.
Dit brengt mij nu op de critiek van Pieter van der Meer.
Waarover gnat zij eigenlijk? Goed bezien over twee punten.
Er is geen School van Leon Bloy, en : Bloy heeft de Middeneeuwen niet als de ideale orde gesteld.
Laat er nu over dat eerste punt geen noodeloos misverstand zijn. Onder de School van Leon Bloy versta ik niet
— en kon ik in het verband met mijn beschouwingen over
kapitalisme en katholicisme niet verstaan I — menschen als
Jacques Maritain en zelfs Pieter van der Meer. Dus niet zoo
maar alien, de grooten en de kleinen, die door hem tot de
H. Kerk zijn gebracht. Wat ter wereld zou de gemeenschappelijke grondslag voor een School der tijdelijke orde zijn
bij die alien ? Maar Leon Bloy heeft zich ook bewogen in
het sociaal-economische en het politieke ; en daar is hij niet
alleen de extravagante, die doodstraf wil invoeren voor
Misverzuim op Zondag, maar de man, die geen andere oplossing ziende dan zijn gedroomde, ideale orde der Middeneeuwen, in zijn verbittering over erkende beperktheid van
blik en onmacht tot de minste reèele verandering in het
bestaande, naast heerlijke en altijd waardevolle critiek, slechts
anarchie en individualisme oplevert. En die anarchie en dat
individualisme, al die hopelooze ideologie, hebben in elk
land onder de Katholieken — duizendmaal te bejammeren 1 —
een School van Bloy geschapen ; en wij, in Nederland,
weten er tot onnoemelijke schade en schande zoo wat van
te vertellen 1 Al het herwinnen der reactie in de laatste
jaren, al het heerschen van de afschuwelijkste mediocriteit
op zooveel gebieden en vooral op politiek gebied, — wij
moeten het wijten aan die dikwijls zoo bekwame jongeren,
die elk voor zich en telkens opnieuw een politick en sociaaleconomisch wereldje bouwen. In ons eigen land werden
realistische leiders als Beysens en Struycken — meesters,
die elke volksgroep ons moest benijden; want die in soliditeit van denken een Kuyper en Troelstra ver overtroffen 1 —
zonder noemenswaardig getal volgelingen gelaten. Aan elke
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academie, in elk sociaal-economisch milieu, bij elke periodiek
groeiden — zij het ook : al te sporadisch I — mannen van
geest op, die alien weer opnieuw de katholieke wereld
gingen ontdekken en zonder bet kompas van realisme gingen
varen — toen dit door deze grooten reeds lang was ontdekt.')
Vele van dezen, zooal niet alien, vormen de School van
Leon Bloy. Op het voetspoor van den meester zijn zij,
— 0, heel in het klein meestal 1 — pamfiettisten, geweidenaars, verachters, spotters. Zij hopen en zij verwachten niets
meer ; in den galmenden rhetor op de preekstoel zijn zij
bereid opnieuw „le reverend pere Judas - aan te vallen. De
Coppee's, de Bourget's en de Huysmansen — van hoe klein
formaat dan ook — opnieuw aan de paal en onder de valbijl ; zij zullen beultjes zijn, beultjes van de onvervalschte
katholiciteit. Hun al te bescheiden kennis van feiten en
luttele gave voor theorie geven hun een zalig-bekrompen
absolutisme. Isolement en vervolging — al is het maar in
een krantje van den derden rang — geven hun rillingen
van zoete hysterie. Zijn dat niet de teekenen van uitverkiezing, aan aristocraten van den geest en aan de ware Gideonsbende alleen geschonken 7 In plaats dat zij zich ergeren aan
ware kracht, die ongebruikt ligt, aan mogelijkheden, die onbenut bleven, aan omkeering van redele waarden, aan de
middelmatigheid op de post van het talent, — zwelgen zij
in de wanorde van de laatste dagen, voorboden van erger
beproevingen, ja, van den door hen geschapen, romantischen
Jongsten Dag l —
Die alien hebben een klap van Leon Bloy beet — maar
vergeten, dat zij van dezen meester-criticus een andere klap
verdienden : een derde deel van zijn onovertroffen „Exegese
des Lieux communs - . —
III.
En dan zou er geen School van Leon Bloy zijn, o Pieter
van der Meer 1 Zij is er en zij wroet op het gebied van

1) Vgk. voor dit alles nader mijn „Romanticus en Realist" in Roeping,
Aug. 1930, bij de critiek op het boek van Gerard Brom.
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practische staatkunde en van practische sociale economie,
waar de gedisciplineerde samenwerking van alle krachten
zoo bitter hard noodig zou zijn voor het critisch-opbouwend
werk in realistischen Stijl. Zij wroet, zooals de anarchisten
en individualisten altijd hebben gedaan geinspireerd door
een gefantaseerde absolute orde I
En hier ben ik dan bij het tweede bezwaar van Pieter
van der Meer : Leon Bloy heeft de Middeneeuwen niet als
ideale orde gesteld.
Laat ik, nu ik hierover nog een en ander ga zeggen, weer
eerst een ander misverstand uit den weg ruimen, dat ik niet
voor de eerste maal ontmoet. Het onloochenbaar felt, dat
ook Leon Bloy het katholicisme als wereldmacht beschouwde,
als een „levens- en wereldbeschouwing die heel het Leven,
het bovennatuurlijke zoowel als het natuurlijke omvat, doordringt en ordent'', helpt ons geen zier verder. Waar het op
aan komt is : de realistische, historische aanpassing, zooals
Beysens en Struycken (in zijn hoogleeraarstijdl) ons dat voor
het staatkundige en sociaal-economische hebben geleerd.
Welnu, dat realistische en historische ontbrak aan Bloy geheel — en ontbreekt, tot groote schade, aan zijn geheele,
door mij geschetste School. Zij staan als verlatenen en hulpeloozen in deze moderne maatschappij ; zij haten auto's
en schrijfmachines en aeroplanes en genieten met Leon Bloy
van het pathologisch beeld, dat Robert Hugh Benson ons
in zijn Lord of the World van den voorlaatsten paus teekent :
die een vuil Rome handhaaft, op een muilezel rijdt en de
schrijfmachine weert.
Met een enkel concreet voorbeeld wil ik de tegenstelling,
die ik maakte, nog nader belichten. Niet het uitdenken —
met duidelijk romantisch-middeneeuwsche reminiscenties I —
van een organische sociaal-economische orde had wetenschappelijke en practische verdiensten ; met „beroepsstanden"
bleven de Aalberse's en Aengenent's even ver van de werkelijkheid-en-haar-ontwikkeling als Rodbertus en Owen en.
Lassalle en Fourier. Maar wel het onderkennen van de ont-

258
wikkelingslijn van vakvereeniging over collectieve arbeidsovereenkomst naar economische- en tenslotte publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie — en de a r b e i d aan de v e rwezenlijking daarvan in de practijk, eerst in een
bedrijf met levende arbeiders en levende werkgevers, later
in een complex — het R. K. Bedrijfsradenstelsel — weer
later in politieke, opbouwende critiek. Het is de verdienste
van pater Cassianus Hentzen, gepoogd te hebben — zij het
vrijwel vergeefs — dit Dr. W. Koenraadt aan het verstand
te brengen.1)
Van de werkelijkheid en de mogelijkheid van een katholieke wereldorde voor het sociaal-economische en het staatkundige in deze, onze maatschappij, zag Leon Bloy niets.
En hij Wilde het niet zien. Met de gerechte verguizing van
den waan van den dag verwierp hij ook de vindingen van
den dag. Niets nieuws vond genade ; geen vliegmachine en
geen metro. En het paskwil ontbrak daarbij niet : als hij zelf
opknapt van wat aspirientjes, is er als een wonder geschied 1
Hij bleef bezig met Jeanne d'Arc en met het koningschap
bij Gods genade. In de afgrijselijke comedie van het Bas
Empire bleef hij met Schlumberger zwelgen. Alle platitudes
over het algemeen kiesrecht en over het parlementair stelsel
en over de arbeidersvakvereenigingen, die wij nog in het
bitter-milieu van „de School" te verduren hebben, heeft hij
— zij het op onvergelijkelijk geestiger wijze 1 — vroeger
ten beste gegeven. De presidenten van zijn republiek zijn
„ignoble", „sot", „pneumatique" — want wat is dan ook 'n
gekleede jas van de negentiger jaren bij hermelijnen mantels
en gouden kronen1
En dan schrijft van der Meer zoo maar : „Hij moest niets
hebben van wat voorbij was, ten minste niet de oude voorbije vormen". Wel, hij heeft nooit lets anders gewild 1 En
als hij „de oude Orden als Benedictijnen, Dominicanen,
1) Zie „De Maasbode" van 17 Dec. 1931, Avondblad, „Beroepsstanden en Bedrijfsschappen". En verder Avondblad van 28 en 29 Dec. 1931.
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Trappisten, Karthuizers afgedaan - beschouwde, dan was het
alleen, omdat hij met deze historische waarden en haar
actueele beteekenis evenmin weg wise als met al de andere.
Van der Meer wijze mij een plaats in het oeuvre — van
Le Revelateur du Globe tot La Porte des Humbles — waar
Bloy — zooals van der Meer beweert — zou hebben verteld, dat er „iets nieuws (moest) komen, om het aanschijn
der aarde, dus het Leven der menschen, innerlijk en uiterlijk
te veranderen - . Maar dan niet een plaats even toekomstromantisch als de andere verleden-romantisch zijn, — maar
een plaats van eenige concrete aanraking met menschen en
instellingen van dezen tijd, waar ook maar een schema
werd ontwikkeld van geordende menschelijke samenwerking
voor een beteren tijd. Want Been „onderaardsch gerommel",
nOch „verzakkingen van Parijs" of „overstroomingen van de
Seine" zullen mij van de komst der laatste dagen Hoch van
het ,,inutile, a jamais inutile" overtuigen. Werken, zoo Lang
het dag is, met concrete middelen en op moderne wijze
voor het Katholicisme als Wereldmacht, — dat wil ik ; maar
niets daarvan vind ik in Bloy, dan meesterlijke critiek op
veal wat voos is, een critiek, waaraan ik dankbaar hulde
bracht en nu nog eens hulde breng.
IV.
.... „dat zinnetje, dat zoo onverwacht verschijnt in Veraart's betoog - , — van der Meer zal nu misschien ook wel
toegeven, dat het zinnetje niet „onverwacht - mag worden
genoemd, maar dat het in de inleidende beschouwing van
mijn „Kapitalisme en Katholicisme" onmisbaar was, juist
om die verderfelijke School van Bloy I — blijft dus onverzwakt gehandhaafd. Het beteekent meteen een oproep aan
al die jongere talenten, die „het aanschijn der aarde" ook
in sociaal-economisch en staatkundig opzicht willen „vernieuwen- : om te werken en te studeeren, op te ruimen de
ijdele ideologieen, Struycken en Beysens ter hand te nemen
J. A. VERAART.
.... en met idealisme realisten te zijn 1
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PINKSTEREN
VOOR ANTON VAN DUINKERKEN
1k ben als in een donkere cathedraal een waskaars die
Iniet aangestoken werd,
en elf apostelen bidden rondom mij totdat Sint Thomas
[binnenterdt.
Sint Thomas, licht van het Oosten, die zonder te geloven
[de Heer heeft gezien,
brengt mij vandaag voorniet het licht, dat ik anders toch
]niet verdien.
Sterk, en zwijgzaam als boeren, rijzen dan alle apostelen,
[en alien beginnen te werken.
Zij hebben maar een dag te Leven, want voor het donker
[wordt zal ik sterven.
Sint Petrus gaat buiten en spreekt tot de Parthen en
[Meden ; zijn stem is stil en aangedaan.
Elk gerucht werd voor hem het woord van de dienstmeid
[en het gekraai van de haan,
Aan de Tafel met Brood en Wijn moet Johannes het
[Evangelie schrijven.
Sint Lucas, die Been apostel kon zijn, brengt het goed
[en het kwaad bijeen, dat de anderen bedrijven.
Door een scribent der phariseedn gegrepen, wordt Jacobus
[de Meerdere bij Herodes gebracht,
maar aan de valbiji heeft hij de scribent, met hem willende
[sterven, glimlachend afgewacht.
Aan alle kanten worden de ramen rood, rood van het
[bloed der heiligen,
die buiten de wacht optrekken en het licht voor de nacht
[beveiligen.
Aileen Sint Thomas blijft mij bij, als een dubbele afgrond
[van glorie en lijden,
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waarvan ik de randen beurteling verlicht, zonder dat den
jervan mij kan verblijden.
Andere dingen verheugen mij, terwij1 ik intussen vroegjtijdig verga aan het licht, waarvan zij Leven.
Maar welk beter deel zal mij weggelegd zijn, wanneer ik
[na dit licht, als een die
na de biecht op tijd niet kon communiceeren,
terug in het donker zal staan ?
1k roep alle heiligen aan,
maar bizonder Sint Paulus, de sublieme tartaar,
die alle wachten voorbij is gestormd en neerviel bij het
jhoogaltaar,
Hij is de enige om wie ik het klokkenspel op de middag
[vergeten moet,
en het lachen der dienstmeid, die voor de blijdschap der
jklanken haar ziel breed opendoet.
Hij kan mij niet zachtmoedig laten sterven gelijk Sint Jo[hannes to Ephese,
en bliksemt mij neer, in glorie of smart, nog voor Sint
]Thomas mij is ontrezen.
L. C. DE ROOVER
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DE KATHOLIEKEN EN DE WETENSCHAP')
Gerard Brom p--- Herleving van de Wetenschap in Katholiek Nederland —, Drukkerij Ten Hagen — 's Gravenhage --, 1930.

I.

D

E geschiedschrijver van de herleving der wetenschap

in katholiek Nederland heeft aan het begin zijner
loopbaan verwachtingen gewekt als dichter, om kort
daarop de aandacht? te trekken als drankbestrijder, vervolgens
succes en bestrijding te ondervinden als beoefenaar der
Vondel-kunde, toen op te treden als apologeet, dan weer
hoofdredacteur te worden van een maandblad, gelijktijdig
zich te wijden aan het Unie-verband der R. K. Studenten
en eindelijk een zecel toegewezen te krijgen aan de Nijmeegsche Universiteit, die hij als propagandist had helpen
stichten en als polemist Nijmeegsch had helpen maker. Al
heeft het aantal zijner ambachten hem niet geheel behoed
voor ongelukken, Brom was voorzichtig genoeg om tenminste de klassieke verhouding van 12 tot 13 te vermijden.
Maar de geschiedenis van zijn eigen lever typeert de geschiedenis, die zijn jongste boek verhaalt. Zoomin als hij
zelf, waren de manner, die hij teekent, specialiteiten in den
engeren zin, of waren ze dit bij uitzondering, dan toch
functionneerden ze in het katholieke geestesleven bovendien
als voorzitter van een vereeniging, leider van een groep,
lid van een fractie of schrijver in een dagblad. Voor Brom
had die verscheidenheid het voordeel, dat hij nergens een
vreemdeling was op het terrein, dat hij beschrijft, terwiji
1) Toen ik dit artikelgeschreven en ingezonden had, herinnerde ik mij,
dat Broms boek reeds in Roeping"
„
besproken was door Prof. Veraart.
Mijn bijdrage heeft dan ook niet de bedoeling, de zijne aan te vullen of
te bestrijden; ze vinde daarnaast een plaats als uitspraak der meening
van iemand, die de behandelde zaken beschouwt uit hetgezichtspunt
eener anderegeneratie.
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hij door de verscheidenheid zijner wetenschappelijke voorgangers zijn geschiedverhaal niet al te zeer behoefde te
beperken. Hij moest het indeelen volgens de menschen, —
niet volgens de vakken van de wetenschap en daardoor kon
hij het levendiger maken dan een gedenkboek pleegt te zijn.
Voor wat men de strikte wetenschap noemt. had de gedwongen veelzijdigheid harer katholieke beoefenaars een
nadeel, dat Brom breed genoeg uitmeet in zijn kritiek zonder het ooit te omschrijven in zijn betoog, doch pal daartegenover staat de waarheid, dat contact met het Leven een
noodzakelijke aanvulling is op omgang met de boeken, voor
ieder, die vruchtbaar zoekt te werken. Aan een gedetailleerde bronnen-studie der kerkgeschiedenis door Doctor
Schaepman zouden we minder hebben gehad dan aan de
gedichten, redevoeringen, brochures en artikelen, die nu op
diens naam staan. want zulk een studie, zelfs als ze nog
heden werd geraadpleegd zou ons den onmisbaren Schaepman hebben onthouden, die feitelijk niet voortleeft in zijn
thans ongelezen geschriften, maar daardoor toch in een
traditie, die er hoog over uitstijgt.
Gerard Brom heeft in zijn eigen jeugd eenige der vele
moeilijkheden ervaren van ieder jonger katholiek, die wel
v661 wil, doch wien amper de tijd wordt gegund om iets
te does, omdat men eerst matig moet eten, volgens een
oude spreuk, voordat men meer dan middelmatig denken
kan, en ook, omdat iedere bruikbare kracht onder ons
plaatsen bezetten moet, die zonder hem vervallen zouden
aan onbruikbaren, zoodat de alomtegenwoordigheid in katholiek Nederland bijna noodzakelijk is voor ieder, die iets
kan. Dit alles hindert wellicht, maar als Gerard Brom onmiddelijk na zijn proefschrift een leerstoel zou hebben bezet,
ware hij simmer Gerard Brom en misschien niet eens een
dragelijk specialist geworden. Want zijn aanleg is zooveel
breeder dan zijn eigenlijk yak, dat een vroege terugwijzing
op dic vak alleen hem zeker zou hebben verschrompeld. Daze
ervaring van zijn eigen verleden had den hoogleeraar geduld
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moeten bijbrengen, toen hij het algemeen verleden ging
bezien. Maar een geduld, dat den geestdrift minder zou
hebben getemperd dan de haast waarmede zijn hypercritische
geese nu door de geschiedenis voortholde naar het blijvende
resultaat, alsof de vergankelijkheid niet minstens de waarde
van een gelijkenis had. De historie is nu eenmaal vruchtbaarder in lessen dan in resultaten.
II.
Hoogleeraar J. M. Schrant, die al dadelijk bij het begin
van het boek slachtoffer words van Broms meedogenlooze
haast, was een beduidender figuur dan hij den lezer, die
hem hier leert kennen, toeschijnt. 1) Zijn „Redevoering over
het beoefenswaardige der Nederlandsche taal zoo om haar
zelve als om haar voortbrengselen" is een gebeurtenis geweest te Gent, die zeker niet verzwegen worden mocht in
1930, toen Gent werd „vervlaamscht" uit angst, dat het
opnieuw vernederlandschen zou. En de „Keur van Paarlen,
verzameld bij Joost van der Vondel", die hij in 1846 uitgaf
te Leiden, kan nog heden worden voorgelegd aan die beoefenaars van Vondel. wier kennis van de feiten diem om
hun gebrek aan gevoel voor de verzen te verbergen. Dirk
Costers ontdekking van het klinkdicht „Op het verongelucken
van Doctor Antony Jacobsz. Roscius" zou minder verbazing
hebben gewekt, als de bloemlezing van Schrant weer gebruikt
werd, want de gesmade hoogleeraar had gevoel genoeg
om den fijnzinnigsten van onze critici bijna een eeuw lang
voor te zijn in deze waarlijk opmerkelijke keuze. Te Gent
nosh te Leiden werd Schrant door zulke reuzen omringd,
dat Broms kleineering zijner waarde daardoor althans betrekkelijk verdiend zou ziln. Het is waar, dat hij gedurig
schipperde tusschen pastoor en professor, omdat hij zelf
1) Helaas ben ik onbekend met de redevoering, die L. J. Rogier over
hem hield voor de Katholiek Wetenschappelijke Vereeniging. Misschien
hadde deze mijn vizie gewijzigd, zooals ze misschien ook die van Gerard
Brorngewijzigd hebben sal.
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allebei was. Maar grooter heldenmoed in een der beide
functies had hem noodzakelijk de andere gekost en Gerard
Brom, die zulk een afschuw heeft voor gebrek aan tactiek,
moet toch begrijpen dat Schrant laveerend tegen wind op
den eenigen wacerweg openhield, waarlangs een katholiek
nog binnenzeilen kon in de haven der vastgemeerde wetenschap. Had hij zich als professor onmogelijk gemaakt door
te veal pastoor te zijn, dan had hij het meteen aan alle
pastoors onmogelijk gemaakt in langen tijd nog colt professor te worden. Schrant te stellen voor de keuze tusschen
beradenheid of volstrektheid is niet juist, omdat voor zijn
geweten de keuze zich voordeed als eene tusschen het
bereiken van tenminste eenig resultaat of het slaan van een
geheel overbodig martelaarsfiguur. Hij was in zijn tijd voorzichtiger dan Gerard Brom hem heden wenscht, maar is
Brom in dezen tijd er ooit op uit geweest zich de vingers
te branden aan zeker idealisms, dat hij toch wel Bens moet
hebben opgemerkt onder lieden, die jonger zijn dan hij ?
„Zijn weifelingen hebben iets aandoenlijks" zegt Brom, maar
hij vergeet, hoeveel noodzakelijks ze hadden.
In zijn haast om de blijvende resultaten der herleving te
zien, struikelt Brom over tegenvallers, zoodra hij Cornelis
Broere ontmoet. Diens wijsbegeerte is vergeten, hoofdzakelijk
omdat ze juist nog niet veroordeeld is, Coen ze te ontijdiger
ure door een onhandig leerling werd gepubliceerd. Maar
de grondslag dier vergeten wijsbegeerte was in ieder geval
een verstandiger basis dan de puriteinsche engte of de cartesiaansche ruimte, waarin men zonder hem zou hebben
voortgezwamd, totdat de encycliek over het Thomistisch
seminarie-onderwijs was doorgedrongen tot de geesten.
Brom handelt goed, in zooverre hij de kritieklooze bewondering voor een vereerden naam vervangt door de critische
bestudeering van een systeem, maar gaat te ver als die bezigheid hem vervoert tot duidelijk merkbare minachting
voor een groote persoonlijkheid. Al houdt hij de slagen der
nederigheid am den arm, waarmee hij Broere geleidelijk
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neerdrukt, een zeker zelfgevoel, dat hij als twintigst' eeuwer
verraadt, zal zijn verstandigen lezers mishagen. Dat wij op
Broere voor zijn, beteekenis niet juist, dat wij boven hem
staan en Brom heeft wel een collega, die hooger waarder
toekent aan een oorspronkelijk stelsel van wijsbegeerte dan
aan de eeuwige herhaling van hetzelfde boek, al is het dan
geniaal. Wanneer hij, behalve de Dominicanen, ook Ferd.
Sassen had geraadpleegd, zou zijn oordeel over Broere, zonal
niet gunstiger dan toch waarschijnlijk minder hooghartig
geweest zijn.
Acht Brom het academisch heden een geweldige vooruitgang op het autodidactisch verleden, waaraan ook hij zelf
zooveel dankt, hij kan bij de behandeling van Thijm niet
nalaten, te schrijven : „Tussen wetenschap en kunst werd
een minder scherpe scheiding gemaakt dan tegenwoordig,
dichters wezen met name voor ontdekking van het verleden
dikwijls den weg", al laat hij daaraan voorafgaan : „Want
verschillende vakken stonden nog in het stadium van liefhebberij" op ern manier, alsof het er op volgen moest. Hoe
dat stadium der liefhebberij aan zijn eind kwam, blijke uit
de woorden : „Allerlei vorschers werden op den duur met
academische onderscheidingen beloond, wanneer ze een
enkel stukje van Thijms geestelijke erfenis verzorgden". En
welk een belang dat stadium der liefhebberij heeft gehad
moge de lezer een bladzijde verder begrijpen : „Op de intellectueele energie, die Thijms geestdrift overal moist op ti
wekken, komt het tenslotte aan. Voorzoover zijn werk niet
valt onder de strikte wetenschap, beteekent het sours weer
dan wetenschap, die maar een middel voor de beschaving
vormt".
Samuel Lipman krijgt zonder voorbehoud, moat hij verdient,
zonder kleineering tusschen de regels of in ondergeschikte
bijzinnen. Maar daar is reden voor. Want Samuel Lipman
verdedigde de opvatting, dat de polemiek had plaats te
maken voor ireniek en de polemiek tegen andersdenkenden
is naast de journalistiek het zwarte schaap van Gerard Brom,
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die waarschijnlijk een even dik boek als zijn jongste heeft
bijeen gepolemiseerd op krantenpapier. Dat de wetenschap
beoefend kan worden in een irenische sfeer, moge een winst
zijn, het is een winst uit den kapitaalgroei, die ze polemiseerend verzamelde. De strijd ontwikkelt vaak, al wondt hij
sours ten doode en menig onderzoek wordt ingesteld omdat
een vijand ertoe dwingt. Dat de toon der polemiek vriendschappelijker zijn kon, vooral jegens vreemden, doe niet
vergeten, hoe men bij alle liefde voor de dwalenden, de
dwaling haten moet. Brom dringt zoo polemisch aan op
irenische polemiek, dat men zich afvraagt of zijn voorbeeld
niet deugdelijker zijn zou geweest dan zijn geschrig.
De journalistiek „die het denken noodlottig aan het tempo
van de machine onderwierp - en die zich in Schaepman
evenzeer vergiste als de bisschop van Haarlem (misschien
op diens voorbeeld, misschien op zijn voorschrift, de verantwoordelijkheid berust bij den hoofdredacteur) verdient
evenzeer als de scherpe toon der polemiek een geestige
afstraffing, maar de journalisten verdienden envenmin als
de polemisten de persoonlijke minachting, die Brom voor
hen toont. Schaepman was zelf journalist en al achtte hij
„polemiek uit den booze" behalve het door Brom genoemde
„Bolland en Petrus" schreef hij de verzwegen „Corviniana die een beter voorbeeld zijn van persoonlijk verweer dan
de herhaalde insinuaties op opgenoemden, waardoor Gerard
Brom zijn boek onduidelijk maakt voor iemand, die niet alles
heeft gelezen, wat hij zelf las. De anonimiteit van dagblad-schrijvers, die de staatskunst beinvloeden alleen door
onpersoonlijke machten te zijn, wordt terecht door Brom
gewraakt, maar zelf laat hij voordurend „een priester",
„een journalist'', „een hoogleeraar - meeningen verkondigen,
die we ook niet gaarne zoo gescheiden zien van den naam.
Hij zinspeelt herhaaldelijk, zelfs zonder verwijzende voetnoot,
op vroegere gebeurtenissen, die voor ons eerst zouden Leven,
als ze door gestalten werden beheerscht. Bijvoorbeeld op
biz. 186 staat to lezen : „Dat de Jezuieten niet uitsluitend
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het charisma van de voorzichtigheid hadden, bewezen de
Dominicanen met een zwijgen, dat in critieke omstandigheden bijna onheilspellend geheimzinnig aandeed". Nu is
het evident, dat de Jezuieten geen enkel charisma uitsluitend
ontvangen hebben en het bewijs werd door den lezer dan
ook niet gevraagd, maar zeker niet aan zwijgende Dominicanen.
We zouden toch molten weten, welke jezuieten zich onvoorzichtig gedroegen, in welke kritieke omstandigheden
zij dit deden en welke Dominicanen, die in staat waren,
dit te beoordeelen, het niettemin nalieten. Maar Brom gaat
rustig vender met een „qui protest capere, capiat - , dat niet
op ons slant en vertelt verderop, als hij Poelhekke's „Tekort bespreekt : „Een Brabander verklaarde zich het geval eenvoudig hieruit, dat alle katholieken, geestelijken zoo goed als
leeken, die aan de universiteit gestudeerd hadden, er cen
„tintje - van meebrachten, waartegen een ander Brabander
opmerkte, dat de gestudeerden dikwijls liberaal-katholiek
werden genoemd, maar zich alleen onderscheidden door
zelfstandigheid in volkomen vrije zaken en door verdachtmaking sours dreigden afgestooten te worden-.
Wie in 's hemels naam waren die Brabanders ? Brom
verwijst near kranten van 5 Jan. 1900 en 11 Jan. 1900, die
geen enkel lezer bij de hand heeft natuurlijk. En waarom
worden die twee zegslieden als Brabander getypeerd, terwiji
ze het tegenovergestelde beweren en nog wel in een geval,
waarmede de vaderlandsche topographie geen zier heeft uit
staan? Ik beprijp dat, zelf toch Brabander zijnde, even weinig
als de onnoozele aardigheid op biz. 95, wear staat, dat
Professor Donders God „in zuiver Brabantsch loochenen
kon". Mijn moeders teal is voor de Godloochening even
weinig geschikc als, hoop ik, die van Gerard Brom en het
is me volkomen onduidelijk, welke wean dezen auteur bezielen ken tot de gedachte aan het tegenovergestelde.
HI.
Onderschat Brom de krachten der negentiende eeuw door
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zijn overschatcing van de eigen generatie, hij heeft daarentegen geen oog voor de oorzaken van het opmerkelijke feit,
dat sinds 1900 alle beduidende namen vast zitten aan Roomsche schandaaltjes, waarop hij wederom insinueert yonder
ze te omschrijven.
Alleen over Poelhekke hooren we meer : „De vrijmoedige
toon van Poelhekke's betoog Het sommigen den vromen
geest voorbij zien, waardoor zijn geslacht gedreven were.
Wie den vromen geest dier generatie van toenmalig jongeren voorbijzagen, redeneerden zoo (ik citeer Brom letterlijk): „die moderns mijnheer Poelhekke Iced aan eigenwaan.
Ze zeiden gelukkig, dat hij goed Roomsch was, want anders
zou je denken, hoe iemand zoo gemeen in de kaart van
onze ergste vijanden kon spelen, om ons onverwacht aan
te vallen in den rug - . . . .
Dat was het schandaaltje van „Het Tekort - . Het heeft
zich nooit meer herhaald, gelukkig. Brom vermeldt tenminste
niet, dat er nog ooit eigenwaan is geconstateerd op het
oogenblik, dat er lets tot stand werd gebracht of dat er
nog ooit met de kaart van den vijand getricheerd werd,
wanneer er in het eigen spel waarheden als troeven vielen.
Omdat deze geschiedenis er dus een is, die zich blijkbaar niet
herhaalt, heeft ze voor ons geen belang 1 Het tekort is vervangen door de Universiteit, Poelhekke is dood. Passons....
Dan volgt de bisschop van Haarlem, die over Poels een
gunstig antwoord uit Rome verdonkeremaande, zooals Brom
duidelijk schrijft op bladzijde 204. Wanneer zal zulk een coeval
van hierarchisch machtsmisbruik openlijk worden gelaakt, of
vergist Gerard Brom zich alleen maar ? Die bisschop van
Haarlem is dood. Passons . . . .
Vervolgens het integralisme, ontketend door een „journalist - en '„een bureaucraat - en veroordeeld door Paus
Benedictus XV. Is dat ook dood? Brom zegt daarover :
„Voor zoover het integralisme nog in de herinnering naleeft,
is de nachtmerrie overgegaan in een kluchtspel, waarvan
de rollende zotheden op een afstand rustig worden genoten".
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Waarom den journalist, waarom den bureaucraat, waarom
vooral het rustig genietbare kluchtspel niet liever bij name
genoemd ? Wij krijgen het kluchtspel dus niet te genieten.
Passons . . . .
Dan de ruzie tusschen de wetenschappelijke vereeniging
en Sint Radboud. Die ruzie is bijgelegd. Passons.
Dan het vraagstuk tusschen Moller en Brom over de
plaats, waar de Universiteit mcest staan. Ze staat in Nijmegen, Tilburg heeft een Hoogeschool, Moller is weg van
de Leergangen. Passons.
Wij passeeren wat veel op die wijze zonder dat ons een blik
wordt gegund door de ruitjes. Waarom heeft Brom de Ieden
der „Wetenschappelijke Vereeniging" de schande aangedaan,
hun alle schandalen van hun leeftijd voor den neus te houden
zonder de minste verklaring ? Moeten zij maar gelooven,
dat ze, het verder hebbend gebracht dan de negentiend'
eeuwers, zich de weelde van de ruzie kunnen permitteeren
als een luxe en schandalen mogen maken als een koninklijk
hof ? Zoo ver is onze wetenschap nog niet.
Maar daar is lets anders. Onze emancipatie is niet voltooid met de Nijmeegsche Universiteit ; zij is er amper mee
begonnen. Een cultureel bewustzijn moet groeien, dat sterk
genoeg is om een traditie te vestigen, die een optreden als
dat van Poelhekke overbodig maakt, terwijl thans nog elke
generatie er met geweld van geringschatting toe wordt
gedwongen, Er moet persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel
genoeg worden gekweekt bij onze leiders der toekomst om
een herhaling der wreede domheid te beletten, die de bisschop
van Haarlem tegenover Poels belting, na haar te hebben begaan
tegenover den sterker gewapenden Schaepman, alleen uit
een angst voor het nieuwe, die elk onderscheidingsvermogen
voor het goede onmogelijk maakt. Er moet bij onze publicisten dogmatische kennis van den godsdienst en ruimer
levensgevoel groeien, opdat ze niet opnieuw iemand als valsche
Godgezant verdoemen, dien ze als eenvoudig geloofsgenoot
konden helpen. Er moet hartelijker overleg worden mogelijk
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gemaakt tusschen oud en jong, tusschen Noord en Zuid,
opdat men vermijde te botsen op plaatsen, waar men moest
bouwen. En ten slotte, opdat onze wetenschap zich waarlijk
tradioneel en niet schokgewijze ontwikkele : er moest aandacht zijn bij iemand als Brom voor het wetenschappelijke
werk van iemand als Knuvelder, dien hij zelfs niet noemt,
omdat zijn herleving eindigt bij een school, niet bij het Leven
van de wetenschap, Dit doen alsof de wereld ophield, waar
men zelve zich gevestigd heeft, dwingt tot readies, die sours
wat fel zijn.
De negentiende eeuw was in de wetenschap niet zoo
achterlijk, de twintigste is niet zoo gevorderd als Brom het
ons voorstelt, maar tusschen 1830 en 1930 zijn er mogelijkheden geschapen, die wij niet verwaarloozen molten. Een
Bier mogelijkheden is de Katholieke Universiteit, maar ze
is Lang niet de eenige, misschien alleen maar de meest
gunstige. De andere bezette men, zooals Brom dat gedaan
heeft in zijn loopbaan van modern dichter tot geschiedschrijver van de traditie. In dit opzicht is zijn voorbeeld
beter dan zijn boek, dat overigens leerrijk en boeiend genoeg
is our meer dan een oppervlakkige aanbeveling een welgemeende bestrijding van onderdeelen te verdienen.
ANTON VAN DUINKERKEN.
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EEN ,NEDERLANDS" KANALENPLAN
N „Gaat Nederland capituleren?" ') stipten wij in het kort
aan, waarom de nederlandse oppositie, (vooral die in
West Brabant, waarbij zich later, aarzelend, Rotterdam
en Amsterdam aansloten) tegen het belgies kanalenplan Beelaerts is opgekomen.
Haar hoofdbezwaar ligt — zo zagen wij — in de omstandigheid, dat dit plan een g e s 1 o ten kanaal omvat van
Dintelsas naar Antwerpen, dus clOOrlopend van Bath dwars
over de Wester-Schelde naar Antwerpen.
De voor Nederland bedenkelike gevolgen — we kunnen
ze slechts kort aanscippen — zouden deze zijn:

I

1. aan Rotterdam wordt zijn door de n a t u u r geschonken voordeliger Rijnpositie ontnomen ten gunste van
een buitenlandse havenstad, i. c. Antwerpen. De Rijn-mond
zoude prakties naar Antwerpen verlegd worden.
Dit spreekt te duideliker, waar het nieuwe kanaal zou
aansluiten op de d o k k en van Antwerpen.
Als gevolg hiervan zou dit kanaal een in ter nat ionale
— door twee Staten lopende — vaarweg worden, zou
Nederland mitsdien automaties zijn volstrekte zeggenschap
op de nederlandse Tussenwateren verbeuren l
2. dit kanaal belemmert een mogelike ontwikkeling van
West-Brabant door
a. Bergen op Zoom de mogelikheid te ontnemen zich
tot zeehaven te ontwikkelen;
b. de industrie de lust benemen zich te vestigen langs
een kanaal, dat de rechtstreekse verbinding met de zee......
belemmert 1 en de vaart oridnteert op Antwerpen.
3. Het Beelaerts-plan handhaaft Zeeuws-Vlaanderen in
1) Roeping, Nov. 1931, blz. 166 vlg.
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de van Nederland geisoleerde toestand, waarin het sinds
eeuwen verkeert.
4. De verkeerseconomie van West-Brabant en ZeeuwsVlaanderen zou nog sterker dan thans reeds het geval is,
op Belgie georienteerd worden, en in Naar gevolg meebrengen
een steeds sterker politieke orientering op Belgie, — en
daardoor in Belgie's oog annexionistiese strevingen t.o.v.
deze gebieden steeds meer rechcvaardigen.
5. Het Beelaerts-plan benadeelt allerwaarschijnlikst voorname afwaterings-, waterbergings- en waterverversingsbelangen van West-Brabant in hoogst ernstige mate, zoals
Ir. Bongaerts in de Kamer voldoende heeft gesuggereerd.2)
Men vraagt zich af, hoe een Nederlandse minister er toe
komen kon dit Belgies standpunt contra het Nederlandse bij
te treden.
De beantwoording van de vraag is niet zo moeilik als zij
schijnt, maar de zuivering van deze vuile was kan voorlopig achterwege blijven, nu tijdens de interpellatie Drs. A.
v. d. Poel in de Provinciale Staten van Noord-Brabant op
16 December 1931, uit door de Commissaris der Koningin
verstrekte inlichtingen blijkt, dat de Nederlandse regering
op w e g is het nationale standpunt nader te komen. Reeds
is de regering in vele opzichten tegemoet gekomen aan het
Brabant-Nederlands inzicht, en de diligentie van Gedeputeerde Staten mag doen verwachten, dat — zij het wellicht
na harde strijd I — volledig recht zal worden gedaan aan

de nederlandse belangen.
Van aktueel belang is het daarom het positief nederlands
standpunt nogmaals Haar voren te brengen, waaraan de
brabantse desiderata volkomen sluitend kunnen volgen.3)
2) Handelingen II, 1931-1932, 549.
3) In voetnoten wordt telkens aangegeven, hoe
de Commissaris der Koningin berichtte over de
stand van zaken volgens het uitvoerig verslag van het Dagb1ad
van Noord-Brabant, 17 Dec. 1931.
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Het nederlands standpunt behelst uiteraard allereerst : d e
uiterste grens van de concessies, waartoe
Nederland bereid kan zijn te gaan.
Bij herhaling is deze door de nederlandse regering geformuleerd als te zijn : de geografiese grens van de Scheidingsregeling 1839.
Welnu, deze geografiese grens kan omvatten heropening
van de oude Tussenwateren.
Anders geformuleerd, komt het nederlands beginsel (als
uiterste grens gedacht) neer op een heropening van
de oude Tussenwateren tot een Rijn-Scheldeverbinding, die de meest oostelike grens van
de hi s tori ese Tussenwateren niet overschrijdt.
De eerste vraag is dus : welke is die meest oostelike
grens ?
En ook bier heeft de Nationale Unie de regering de behulpzame hand toegestoken door haar een oosteliker grens
aan te wijzen dan algemeen bekend was, waardoor verschillende belgiese bezwaren konden worden ondervangen.4)
Deze grens loopt van Dincelsas (in het Noorden) over Fort
Maurits naar het eindpunt in de Wester-Schelde.
Door bij Dintelsas te beginnen snijdt een eventueel te
graven kanaal een — volgens Belgie bezwaarlike — omweg
af, waardoor in elk geval de vaarweg gemakkeliker en rechter
komt te liggen.
Het Zuidelik eindpunt is dan de Wester-Schelde, ongeveer bij Bath, waar de waterweg dus in de Schelde-arm
uitmondt.
De nederlandse regering zelf heeft deze punten aangewezen als de uiterste mogelikheden, waartussen een nieuwe
Het antwoord van de Commissaris werd gegeven nadat dit artikel was
geschreven. Men zal kunnen zien, hoe zeer het reeds langer vervochten
brabants-.vaderlands standpunt veld wint, — zij het, dat in dèn. zeer belangrijke aangelegenheid (n.l. die van de uitmonding in de Westerschelde) de
woorden van de Commissaris niet zo helder zijn als die betreffende de
andere onderdelen.
4) In haar Memorandum „De beteekenis van de geografische grens
der scheidingsregeling - — Maart 1931.

Dit kaartje werd ons door Dr. Moller afgestaan, die het
publiceerde bij zijn uitmuntend artikel „Het Schelde-Rijnkanaal en Brabants belangen- in Tweede Jaarboekje van
„St. Olor, blz. 9-40.
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waterweg geopend zou kunnen worden, toen zij aan de
belgiese berichtte : „Practisch gesproken zijn de punten
,waartusschen een dergelijke waterweg zou kunnen worden
aangelegd : eenerzijds de Wester-Schelde in de otngeving
van Bath op enkele kilometers van de grens ; aan de noordzijde, Dintelsas".5)
Belgie heeft, voor wat het noordelik grenspunt betreft,
Moerdijk gewenst, aanmerkelik meer oostwaarts gelegen,
naderhand Willemstad. Bij de interpellatie De Savornin
Lohman in de Eerste Kamer werd niet duidelik wat de
minister van plan was Belgie in dit opzicht toe te staan ;
de interpellatie v. d. Poel 'heeft ook in dit opzicht de brabantse wens naar voren gebracht : Nederland handhave Dintelsas 6), het uiterste oostelike punt der historiese Tussenwateren, Welker heropening en modernisering de u i ter s t e
concessie zijn kan, waartoe Nederland bereid gevonden kan
worden. Zekerheid is er dus nog steeds niet.
Voor de zuidelijke monding staat de zaak anders. Het
kanaal kan hier, volgens het nederlands standpunt niet verder
lopen dan Bath.
In dit opzicht waren de uiteenzettingen van minister
Beelaerts hoogst bedenkelik ; hij scheen te willen toestaan
in doortrekking van het kanaal dwars door de
We ster- S c he I d e. De uitingen van de Commissaris der
Koningin in Brabant zijn in dit opzicht helaas niet overtuigend. 7) Wij zullen hebben of te wachten tot ook hierin
5) Haar Memorandum van 7 Mei 1929.
6) Commissaris der Koningin:
„Aan het kanaal zijn groote afmetingen toegedacht, ongeveer die van
het Amsterdam-Rijnkanaal en berekend voor schepen van 4000 ton. Dat
brengt mede, dat er niet zeer veel bruggen in zullen komen. De daardoor
afgesneden landstreek zal nogal gelsoleerd worden. Dat is een reden geweest om aan te dringen dat het kanaal zooveel mogelijk naar het Westen
ontworpen zal worden en Bever beperkt tot Dint els a s dan d o o rgevoerd tot Willemstad."
7) Commissaris der Koningin:
„Verbinding met de open Schelde zal het kanaal in ieder geval hebben.
Daarnaar zullen Ged. Staten niet „met de meeste kracht" behoeven „te
streven. - Tusschen het kanaal en de Wester Schelde zal altijd een sluis
moeten komen, maar deze kan gemakkelijk zoo ingericht worden, dat zij
voor de afwatering Been bezwaar oplevert."
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klaarheid komt. Een nadere bespreking van de vijf hiervoor
opgesomde b e z w a r e n cegen deze doortrekking moge voor
een andere plaats bewaard blijven ; zij zijn trouwens in hetgeen volgt gemakkelik te herkennen als het tegendeel
van de voordelen van het nederlands plan dat wij gaan
bespreken. Want ook geheel afgezien v an Belgie's
wens naar een Rijn-Schelde-verbinding w en st Nede rland een kanaal in West-Brabant op grond van de v o o rdele n, verbonden aan een dergelike zuiver-nederlandse
vaarweg, lopende tot aan Bath, en niet verder, een kanaal
zoals dit, ontworpen door Ir. E. van Konijnenburg en aangevuld door dat van oud-minister Bongaerts; stormenderhand
won dit de openbare mening in Nederland, met name Brabant voor zich — afdoend bewijs dat er positief-nederlandse
belangen door gediend worden.
De voordelen van bet Konijnenburgplan zijn dan de volgende :
1. het verlegt de Rijnmond niet zonder meer naar Antwerpen.
Uiteraard: dit veilig kanaal, vrij rechtstreeks van Hollands
Diep naar Bath lopend, zal Antwerpen een groter deel van
de Rijnhandel toevoeren dan thans het geval is ; het kanaal
zal in elk geval ook in het voordeel van Antwerpen zijn.
Daarom words het mede aangelegd. En daartegenover heeft
Nederland het recht en de plicht van Belgie compensaties
te eisen op grond van het wederkerigheidsbeginsel. — Maar
het vertoont niet de brutale karaktertrek zonder meer Antwerpen tot Rijnmond te doen strekken door middels een
onafg e b r o k en kanaal Hollands Diep met Antwerpen te
verbinden.
Bovendien words dit kanaal Been verlenging van de Antwerpse dokken op Nederlands gebied. Wat Belgie doen wil
op eigen territoir kan Nederland op zich 8) vrij onverschillig
8) Op zich —; het laat zich immers denken, dat om een of andere
reden bij verdrag Nederland ook hierover iets bepaald wil zien.
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laten, maar het heeft to waken tegen een doortrekken van
belgiese dokken op ons gebied om internationalizering van
nederlandse vaarwateren te voorkomen.
Op deze wijze blijft het nieuwe kanaal gekarakteriseerd
als een nederlands vaarwater, en mist het de gevaarlike
karaktertrekken van een internationaal — door twee Staten
lopend — vaarwater. Dubbele zeggenschap over een kanaal,
bron van permanence twisten — men denke aan Maas en
Schelde 1 — is daardoor vrijwel uitgesloten, als Nederland
van den beginne of duidelik zijn territoriale rechten op dit
kanaal handhaaft, en Belgie generlei zeggenschap toekent.9)
Het worde en blijve een nederlands vaarwater, waarop Belgiê — tegen zekere compensates — recht van varen krijgt.1°)
2) Het nieuwe nederlands kanaal stimuleert de eventuele
ontwikkeling van West-Brabant en het westbrabantse achterland.
a. Allereerst stelt het Bergen op Zoom in staat zich tot
zeehaven — zij het met beperkte capaciteit — to ontwikkelen. De mogelikheid van vrije verbinding van de brabantse
wal met de zee blijft n.l. bestaan, doordat het kanaal bij
Bath eindigt, zodat ten Zuiden en ten Oosten daarvan de
Westerschelde openblijft voor de verbinding met Bergen
op Zoom.
Hierover zal Bergen op Zoom in staat zijn de historiese
plaats die het aan de Schelde innam "), to heroveren. Of
het slagen zal ?
Voor ieder, die de enorme vlucht - ken t, Welke Noord9) Het zou daarom van zê6rgroot belang zijn, wilde Nederland dit
nieuwe kanaalgeheel op eigen kosten aanleggen.
10) Commissaris der Koningin:
„Het zal den interpellant bekend zijn, dat het kanaal zuiver n a t i on a al zal z ij n. Ged. Staten verheugen zich er over, dat er geen
sprake is van een kanaal onder eenigerlei regime binnen
onzeprovincie.''
11) Hierover volt in een onzer volgende nummers een nadere beschouwing van deskundige hand.
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Brabant, en niet op de laatste pleats West-Noord-Brabant,
de laatste vijfentwintig jaar genomen heeft op het gebied
van industrie, van landbouw, veeteelt en handel is het duidelik, dat een normale verdere ontplooiing van deze ekonomie, o.a. mede bevorderd moet worden door een goed outillerend waterwegenstelsel. In dit opzicht is West-Brabant
niet al te sterk begunstigd. Oost-Brabant wordt Binds meer
dan een eeuw doorkruist door de Zuid-Willemsvaart, en
krijgt steeds betere aansluitingen op Limburg en het Zuiden.
West-Brabant daarentegen heeft hard noodig een op het
Wilhelmina-kanaal aansluitende verbinding met Mark en
Vliet (die onderling verbonden kunnen worden) op het geprojecteerde Eendrachtskanaal, dat ergens Loch een uitvoerhaven dient te bezitten ; hiervoor komt dan Bergen op Zoom
het eerst in aanmerking.
b. Bestaat eenmaal een goed functionnerend waterwegencomplex, dan zal dit, als overal en altijd, krachtig de vestiging van nieuwe industrieen stimuleren, die zich uiteraard
daar neerzetten, waar een behoorlike, snelle verbinding met
de zee mogelik is.
Het is dus voor geheel West-Brabant van belang ter
plaatse een e i g en zeehaven te bezitten als middelpunt van
opkomend industriegebied, als vestigingsgebied van nieuwe
industrieen.
Te meer klemt deze wens, waar Brabant dan een e i g e n,
nederlandse zeehaven zal rijk zijn, en de dikwijls hinderlike
afhankelikheid van Antwerpen vervallen kan 12).
12) Commissaris van de Koningin:
„Bij de regeering is er op aangedrongen aan deze wensch (Bergen zeehaven n.1.) zooveel mogelijk tegemoet te komen en de kansen van Bergen
op Zoom zoo gunstig mogelijk te maken. Ged. Staten houden zich ervan
overtuigd, dat dit ook zal geschieden.
Welke de oplossing voor deze zijde van het vraagstuk zal kunnen
worden, daaromtrent zijn thans nog een inlichtingen te geven. De
plannen hebben nog een voldoende vastheid. De
D studie van de Prov.
Waterstaat is nog niet beeindigd, het overleg met de regeering evenmin.
Op dit oogenblik kunnen de Ged. Staten slechts verklaren, dat dit belangrijk
deel hun voile aandacht heeft."
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3. Het Van Konijnenburg-Kanaal zal er ten krachtigste
toe kunnen bijdragen de door Zeeuws-Vlaanderen al zo lang
gewenste verbinding met overig Nederland tot stand te brengen, vooral indien men hierbij de verdere mogelikheden, die
in verband met deze kanaalplannen ontworpen zijn, ofwel
er rnede in verband gebracht kunnen worden in het oog houdt.
Oud-Minister Ir. M. Bongaerts heeft in dit verband aan
het Dag blad van No or d-B r a ban t 13), enige interviews
toegestaan, waarin hij mededeelde, o.a. met het oog op de
Zeeuws-Vlaamse belangen, reeds tijdens zijn ministerschap,
een Hollands Diep-Schelde-verbinding, ongeveer gelijk
aan die van Ir. E. Van Konijnenburg, te hebben ontworpen,
maar tevens een aantal verbindingsmiddelen, die, in aansluiting aan dit kanaal, er toe hadden bij te dragen ZeeuwsVlaanderen en achterland op Holland te orienteren.
En achterland I Want het betreft hier niet alleen — merkt
Bongaerts op — de belangen van 70.000 Zeeuws-Vlamingen
met hun landbouwbelangen, hun groeiende industrie in de
streek langs het kanaal van Terneuzen naar Gent ; — maar
achter dit rijks-nederlands gebied strekt zich het rijk ontwikkeld vlaams industriegebied met steden als Gent en
Brugge uit, het gebied van de Vlaamse zeekust met zijn
badplaatsen, en het Noordfranse industriegebied (Rijssel).
Welnu, de verbindingen van dit gebied met Nederland gaan
alien langs een omweg over Brussel of Antwerpen. Hier
ware in aller belang een r e c h t s t r e e k se verbinding te
ontwerpen, Holland en met Zeeuws-Vlaanderen en met
Belgies-Vlaanderen, en met de badplaatsen, en met het
Noordfranse industriegebied verbond.
Het eindpunt in Zeeuws-Vlaanderen izou kunnen
zijn het eindpunt van het huidige kanaal Gent-Terneuzen,
nl. de stad Terneuzen, die „buitengewoon gunstig ligt voor
zeehaven, bunkerstation, enz., mits het verbinding krijgt te
13) Dagblad van Noord-Brabant, 25 April en 7 Nov.
1931.
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land en te water met zijn achterlancr. (Aldus in het interview-Bongaerts).
Deze verbinding moet plaats vinden door middel van
„groote spoor wegen naar het ooscen, naar het westen en,
naar het zuiden en tevens door een kanaalverbin ding, geschikt om een veilige binnenvaart onder alle omstandigheden
van weer en wind met overig Nederland te verzekeren.
Terneuzen zal dan moeten worden aangesloten aan het
net van Nederlandsche kanalen en groote rivieren, met het
hart van het land - . (idem).
Hoe vindt deze aansluiting in Bongaerts' plan plaats ?
Bongaerts projecteert in het verlengde van de bestaande
spoorlijn Bergen op Zoom— Woensdrecht een lijn naar
de kust bij Ossendrecht. De spoorwagens worden daar
op een ferryboot gereden, en overgezet naar Graauw in
Zeeuws—Vlaanderen 14). Van Graauw leidt de verbinding
ten N. langs of over Hulst naar Terneuzen, waar dan
aansluiting verkregen wordt met den nieuw aan te leggen
spoorwegverbinding : Terneuzen — IJzerdijke — Oostburg —
Sluis —Brugge.
Behalve deze spoorweg zoueen scheepvaartkanaal gegraven
kunnen worden rechtstreeks van Grauw naar Terneuzen 15).
Deze kanalen- en spoorweg-verbindingen in ZeeuwsViaanderen zullen niet alleen de landbouw en industriebelangen van dit gewest ten goede komen, maar zullen dit
gewest tevens in onmiddellik kontakt brengen met overig
Nederland, o.a. door het aansluitende Van Konijnenburgkanaal, met Vlaanderen en Noord-Frankrijk langs spoor- en
waterwegen. Een goede regeling van de Zeeuws-Vlaamse

14) Men ziet dat deze plannen alleen uitvoerbaar zijn als ten Z. van
Bath de Schelde niet door een dam totaal wordt afgesloten.
15) De gedachten gaan op 't ogenblik meer in de richting van: doortrekking van het kanaal Terneuzen—Axel—Hulst--Graauw.
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belangen betekent dus tegelijk een regeling van grote westeuropese belangen 36).
4. Door deze verkeersekonomiese orientatie op Nederland
snijdt men ook te sterker de politieke pogingen naar annexatie van dit zozeer begeerde gebied af ; weliswaar zal
dit gebied, juist om zijn groeiende verkeersekonomiese betekenis voor Belgie van steeds groter gewicht worden, maar
Belgie zal bij een brabants-zeeuwse orientatie op Nederland
dan voor zijn streven Been belangstelling meer kunnen
wakker roepen in het yolk, dat zijn belang van saamblijvendheid met Nederland steeds sterker erkennen zal. De
verkeersekonomiese band met Nederland zal de staatkundige
in het volksbewustzijn krachtig versterken.
5. Het Konijnenburg-plan op „laag peir en met zoet
water ondervangt de bezwaren, die tegen een in de Antwerpse dokken uitlopend kanaal van het standpunt der
Brabantse afwateringsbelangen Belden kunnen. Inderdaad
zal het kanaal Van Konijnenburg volkomen dienstbaar gemaakt
kunnen worden aan westbrabants afwaterings-, waterbergingsen waterverversingsbelangen. Hierdoor worden zeer gewichtige landbouwbelangen van de ganse westhoek van NoordBrabant in even hoge mate gediend als zij tot nu toe —
werden verwaarloosd 17).
noodgedwongen ?
16) In dit verband heeft men de mogelikheid opgeworpen Antwerpen
tegemoet te komen door een kanaal te projecteeren van de Schelde naar
Hulst en vervolgens Terneuzen, om zodoende Antwerpen binnendoor langs
eengrote haven uitweg te even naar zee. Zie Dagb 1. v. N.-B r.
24 Okt. 1931. Zie tevens schetskaartje: Bongaerts.
17) Commissaris van de Koningin:
„Op de eerste vraag van den interpellant kan ik antwoorden, dat de
regeering reeds openlijk heeft verklaard, dat het kanaal in ieder geval een
laag peil zal hebben. Welk laag peil reties is nog niet uitgemaakt. Dit is
een der onderwerpen, welke de prov. waterstaat bestudeert, opdat het
prov. Bestuur zijn wenschen daaromtrent aan de regeering zal kunnen
doen kennen. Er is eengrens in het laag peil, waarop het niet meer
mogelijk is zoet water in het kanaal te houden — een root belang voor
landbouw en industrie. Er zijn wellicht nog andere grenzen. Dat het kanaal
in iedergeval een laag peil zal hebben is van root belang voor de
afwatering van het Westen van onze provincie. Ook de mogelijkheid het
kanaal tegebruiken voor waterberging is van root belang.-
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S a m e n v a t tend onze reeds al te schematiese opsomming
van de voordelen van een volstrekt nederlands kanaalplan
(Konijnburg) menen wij te mogen zeggen, dat hiermede
niet alleen belgiese (i.c. Antwerpse) belangen gediend worden,
hetgeen wij voor een goede nabuurschap natuurlik moeten
overhebben, maar evenzeer nederlandse.
Het enige „bezwaar'', voor Antwerpen aan dit nietdoorlopend kanaal verbonden is : dat de schepen een
sluis meer zullen moeten passeren, een oponthoud van
een half uur1 En voor dit half uur zou men de
ekonomiese opbloei van West-Brabant de nek
willen o m d r a a i e n1 Is er volmaakter waanzin denkbaar ?
Als Belgie d e nederlandse oplossing niet wil, wil het Been
voor ons aanvaardbare. Maar dat is hun zaak.
Zoals echter reeds gezegd : het is gewenst, dit kanaalplan,
afgezien van de belgiese tractaatkwestie 1839,
in het voetspoor van Bongaerts' rede te Bergen op Zoom
(30 Nov. 1931), als een zuiver nederlands plan te beschouwen. Hiermee is niet bedoeld, dat het alleen voor
Nederland van betekenis is. Herhalen wij : het is terwille
van Belgie, dat onze aandacht bij voortduring op de RijnSchelde-verhouding gericht is. Maar een gevolg daarvan is,
dat heden ten dage de evolutie der denkbeelden, ook omtrent Westbrabants belangen, tegelijkertijd — en onbedoeldl
sterk gevorderd is. Het is omwille van Belgid dat deze
zaak aanhangig werd gemaakt, maar het proces richtte uiteraard onze aandacht op West-Brabant en Zeeuws-Vlaanderen.
Men abstrahere nu echter eens van deze belgiese belangen
om dit plan te beschouwen : zuiver terwille van de nederlandse belangen. Dan komt het den aandachtigen beschouwer voor, dat uitvoering van dit complex Van Konijnenburg-Bongaerts inderdaad in hoge mate, niet slechts
westbrabantse, maar geheel nederlandse belangen dienen zal.
Het zal immers heropenen de historiese vaarweg van Vlaanderen—Zuid-Brabant naar Zee-
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land, Holland en verder achterland; het zal,
zodoende, de verschillende delen van Nederland sterker op elkaar concentreren, zowel
ekonomies als politiek.
En alleen al terwille van dit grote nederlandse belang
kan men de gewenstheid bepleiten van het graven van dit
kanaal me t nederlands gel d. Niet slechts dat daardoor nog eens zijdelings Nederlands wit tot poll t i e k e
onafhankelikheid van Belgie onderlijnd wordt, er wordt,
hoe ook de onderhandelingen met Belgie verlopen, een
nederlands belang mee gediend, dat ongekende perspectieven
voor de toekomst opent.
Want ook hierop mag wel eens geinsisteerd worden : het
gaat hier niet slecht om ogenblikkelike voordelen ; het is
niet een vraag van direkte rentabiliteit der in die complex
gestoken gelden ; het gaat om de toekomst : om het scheppen,
n u, van een verkeerscomplex, dat, in de t o e k o m s t, zijn
voordelen zal afwerpen.
Geen kleingeestige cententellerij moge de nederlandse
natie in dit tijdsgewricht doen aarzelen grote werken te
ondernemen; vooruitziende staatsmanskunst projekteert
op het nu, was worden zal 1

De aanleg intussen van een dergelik kanaal, het moge
de meest gewichtige nederlandse belangen behartigen, kan
onberekenbare voordelen voor de steden Antwerpen en
Gent afwerpen. Met name wanneer Nederland er toe zou
besluiten dit kanalencomplex geheel op zijn kosten aan te
leggen, kan het daar belangrijke compensaties tegenover
eisen. De gehele regeling der verkeerswegen tussen Belgie
en Nederland dient gedragen te worden door het beginsel
der wederkerigheid. Weliswaar zal Belgie door zijn ligging
altijd in meerdere mate dan Nederland profiteren van het
waterwegenstelsel, al was het alleen al reeds tengevolge
van zijn meer centrale ligging. Elk door Nederland bepleit
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belang komt als automaties ten goede, ook aan Belgie, zoals
de twee wensen, die Nederland tegenover Belgie tot gelding zou kunnen brengen als verlangde tegenprescatie tegen
Nederlands schenking ener Rijn-Schelde-verbinding.
1. Allereerst gaan er sinds korte tijd stemmen op om te
komen tot een kanaal, dat, enige kilometers ten oosten van
Antwerpen beginnend, vanaf het Kempies kanaal in floordelike richting door de vallei van de Vliet op Rozendaal
loopt. Door een verbrede en verdiepte Rozendaalse en
Steenbergse Vliet, het aan te leggen verbindingskanaal tussen Mark en Vliet, en de Mark met de Rode Vaart worden
vanaf Rozendaal verbindingswegen met het Hollands Diep
gegraven, bijvoorbeeld voor schepen tot duizend ton. 2).
Belgie krijgt hierdoor de gewenste verbinding b i n n e ndoor van Antwerpen naar het Hollands Diep, zij het geen
regelrechte verbinding van Antwerpen af, die nu eenmaal
principieel onmogelik is, als men niet in enigerlei (pseudo-)
Moerdijk-kanaal vervallen wil.
Voor Nederland wordt door dit kanaal bet grote voordeel
verkregen van een rechtstreekse verbinding voor onze binnenvaart van West-Brabant met het gehele belgiese kanalenstelsel via het Kempies Kanaal, en zodoende met Maastricht,
Luik, Oostelik Noord-Frankrijk en Straatsburg. West-Brabant
wordt hierdoor onmiddellik aangesloten op het complex, dat
binnenkort — hopelik — voor Oost-Brabant reeds ontsloten
zal zijn, — een niet te onderschatten voordeel I
2. Vervolgens kan Nederland als compensatie een behoorlike verbinding van het waterwegenstelsel van Oostelik
Nederland met het Belgiese eisen, met name rond Maastricht.
Het kan te zijner tijd nuttig zijn dit onderdeel van de
gehele regeling ietwat breder naar voren te halen, omdat
18) Het plan is geschetst op Ir. Bongaerts hierbij afgedrukte schetskaart.

287
bet door de — volkomen gerechtvaardigdel — belangstelling
voor de Rijn : Schelde-verbinding in de publieke belangstelling enigszins op de achtergrond is gedrongen.
En, zoals door de betrokken Minister terecht is opgemerkt, dient de regaling van de verkeerswegen tussen Belgie en Nederland als een complex beschouwd te worden,
dat in zijn geheel ter beoordeling valt.
Voorlopig worde volstaan met deze al te beknopte beenwijzing Haar dit onderdeel van de nederlands-belgiese onderhandelingen, Plaatsgebrek verbiedt hierop nader in te
gaan. 19).
Maar ook deze korte verwijzing molten suggereren, hoe
het complex der waterwegen van Zuid-Nederland en NoordBelgie steeds meer ineen groeit. De modernisering van
het verkeer wijst deze gebieden steeds meer op elkaar aan
deelhebbers in gezamenlike belangen 20). Indian Belgie zijn
„eisen"-politiek laat varen, en Nederland een zelfstandigheidspolitiek met een weinig ruggegraat gaat voeren, zijn
beider belangen te verzoenen in een verkeersekonomie, die
de zolang verwaarloosde delen van beide staten tot hail
kan strekken, — die ook de meest op elkaar aangewezen
delen der beide staten nader tot elkaar kan brengen. Dit
wenst ieder Nederlander I
GERARD KNUVELDER.
19) Zie voor de stand van zaken mijn V anuit Wing e w es t e n,
blz. 276 vlg.
20) Hierop wees ook drs. A. v. d. Poel in zijn rede in de Prov. Staten
van N.-Br. op 16 Dec. '31, toen hi' zeide:
„Ook zijn de internationale verbindingen van belangrijke industriegebieden, van welker verbindingen W. Brabant het knooppunt kan worden,
en bovenal de rechtmatige verdeeling van de voordeelen der nieuwe RijnSchelde-verbinding over het Delta-gebied, zulke groote voordeelen van
internationalen aard, dat Brabant zichgelukkig ma prijzen, dat zijn
belangen daarmede parallel loo en."
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MARIA
Maria, hoe dikwels zien we u staan
als gij uw handen naar ooze ogee beurt,
een vlammend wit sneeuwkleed hebt ge aan,
en de muur achter u is rose gekleurd.
Een rode bloem brandt reeds enkele dagen voor u
tussen 't goud van de kandelaars,
en sinds vanmiddag vlamt er gedurig een zich pijnlik vermoeiende liefdekaars.
Maria, hoe dikwels hebben we u zien staan
en zijn toch maar gewoon, koud voorbijgegaan.
ROB DELSIN G.
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DE DIENAAR DES WOORDS
II.
(Slot).
OO klonk het droeve verhaal en ik herkende de oorzaak van de algemeene ellende, vertwijfeling. Maar
dit alles was slechts het verhaal, welds zou ik het
beeld der onrust met eigen oog aanschouwen. Ik had het
verhaal der vrouw aandachtig gevolgd en met enkele gepaste woorden troost ingesproken, toen opeens de deur
openging en een gebogen gestalte verscheen. Ik begreep
het was de zieke. Aarzelend bezorgd bleef hij een poos op
den drempel staan en met heesche stem vroeg hij, verwijtend, waarom er geen Licht in de kamer was opgestoken.
Hij sloeg geen acht op de aanwezigen en kwam onder het
lezen van een perkament naar de tafel toe waar ik gezeten
was. Hij nam plaats tegenover mij en vervolgde zijn lezen
alsof ik er niet was. Hij leek diep in de veertig. Alhoewel
gebogen was hij forsch van gestalte. Het hooge voorhoofd
getuigde voor de kracht van het verstand. De blik der
oogen was puntig scherp en de hoekig uitstekende kaakbeenderen boven de nauwgesloten fijne lippen verscherpten
nog de lijn van den neus, Wiens vleugelen trilden. Het gebogen hoofd en de sterk opvallende lijn der hooge schouders wekten de gedachte op aan een schichtig schuw dier
dat moe van waken door slaap is overmand. Hij liep nog
eens het geschrevene door, streepte hier en daar een woord
aan en rolde droomerig het perkament op. — „Hoe zal
Trichenius dit visioen verklaren ? .... mompelde hij. — „Is
het zinsbedrog of waarschuwing ? .... het ontstemt niet . . • •
bekoort .... maar blijft duister, vol twijfel ....
Droefheid sluierde zijn blik en het was of hij tusschen
wake en droom het beeld zijner gedachten ontwaarde.
1k omnevelde mijn woorden en fluisterde hem mijmerend
toe : — „Misschien kan ik den zin van het beeld verklaren? .. . ,
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— Als iemand die uit den slaap half ontwaakt, zijn geest
nauwelijks verrezen nog omwikkeld voelt door sluierbeelden,
zoo dat hij werkelijkheid en waan hetzelfde zijn toekent,
zoo ving hij den klank mijner stem als eigen denken op.
Murmelend zocht hij 't opborrelend wederwoord te verklanken. — „Mij scheen in een scharlaken mantel te rijzen
de gedaance eener vrouw. Haar oog fonkelde dieper dan
de parel barer kroon, van vuur en wellust. Uit haar ging
een zang, betooverend. Hijgend was haar hart ... Ik dacht
het is de boeleerster uit de Openbaring .... en ik onderscheidde in hare hand een beker dien ik niet weigeren kon
te drinken. Hoe bit ter was het gif van dezen dronk, benevelend, verwarrend ....
Tranen droppelden uit de verstarde oogen. Geen woord
kon bier helpen. Ik wachtte en hij vervolgde
— „In Wittemberg zings een nachtegaal, zoo 't schijnt,
van den dageraad, maar bier hangt de vloek der duisternis 1
Hij poogde zich op te richten maar zijne bevende kniedn
vermochten niet den last zijner angsten te torschen. Hij zonk
krachteloos neer.
Welk kostbaar geschenk der goden, o Frobenius, is de
rust van het gemoed dat door Been wangedrochten verbijsterd het vredig-juiste inzicht in den loop der gebeurtenissen bezit en in zijn onwrikbaar vertrouwen niet wordt
geschokt. Al stortte het heelal in puin, boven het noodlot
uit, blijft de wijze onbewogen vrij. Deze man was gevat in
den schijn die vol waan, in duizend angsten werkt naar den
dag van morgen en bij iederen stap zijn offers eischt. Het
is de stultitia, de blinde drang naar verder, vol barensweeen,
waardoor bet duistere levenspel rolt en woelt den jongsten
dag te gemoet.
1k legde mijne hand op de zijne. Zij was brandend.
— Vriend, zoo sprak ik, wees getroost, ik breng goede tijding.
— Komt gij dan uit Wittemberg? zoo klonk zijn angstige
vraag. — Hebt gij den heelmeester gezien? Wanneer komt
hij ook voor mij 7
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— Wees welgemoed — vervolgde ik — wel ben ik niet
in Wittemberg geweest, maar Europa heb ik doorkruist en
veel gezien van hetgeen u verborgen is.
Maar hij : — Is het waar dat de jongste dag op komst
is? dat de volkeren door den geest bewogen opstaan, de
heuvelen beklimmen om den nieuwen tijd en den Menschenzoon te begroeten?
Ik antwoordde hem : — Veel onrust heb ik op mijne
reizen ontmoet, vele valsche profeten, veel onrecht en veel
misdaad, bij grooten en kleinen, zoo dat ik me soms te
midden van duivelen waande. De wereld is een paradijs
waar booze geesten den scepter zwaaien. Toch, te midden
der duisternis heeft mij het bewustzijn van het eeuwige licht
nooit verlaten. Het is steeds v6Or mij uitgegaan als de Godslamp. En wat het openbaarde was ondanks alles schoonheid
en stille vrede van ongeziene wereld.
— Ook ik heb eens dit licht aanschouwd, klaagde de
zieke, maar nu is het uitgedoofd . . . .
— Waarom zou het niet wederom opvonken ? wierp ik
hem tegen. — Het lijkt mij of ik hier van avond ben om
daartoe te helpen. Heb vertrouwen, luister, hetgeen ik U
zeggen zal kan de macht van het gif dooven en rust schenken.
De vastberaden coon mijner woorden sloeg in. Ik voelde
dat deze man niet verloren was. 1k had macht over den storm
zijner ziel gekregen. Geschokt, zocht hij zich te bezinnen
en in zijn oog was de vraag : Zou dit mogelijk zijn ? ....
Werkelijk ? . . . .
— Gij vraagt, zoo vervolgde ik, hoe dit zal gebeuren?
Welnu ik zal het u verklaren. Niet de beker was verderf, dit was slechts een beeld, maar het sap dat gij perst
uit zoovele vruchten van verbijstering, dit schrift en zooveel
andere . . . .
— Het is het woord des hells, riep hij uit, het evangelie
van den Geest waardoor de oude leugen zal worden vertrapt
en Babel verwoest I
— Ik kom niet op voor oude leugens evenmin als voor
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nieuwe, hervatte ik. Ik zoek slechts de waarheid van het
woord, waaraan op vele plaatsen afbreuk is gedaan. Boven
beiden Licht een helderer waarheid.
— Hoe weer gij dit ? was zijn wakkere vraag,
— Ik herken haar aan den vrede die haar wezen is.
— Uit welk gezag verkondigt gij dees nieuwe leer? vroeg
hij opnieuw.
— Uit den gezonden zin der beteekenis.
— Op welken meester steunt gij ? vroeg hij verder.
— Op den geest van mijn yolk en het nuchtere verstand,
was mijn antwoord. Van beiden heb ik geleerd het woord
niet om zijn klank als een deerne na te loopen.
— Maar ook in dic woord spreekt de geest van waarheid,
wierp hij op.
— Het woord van waarheid, zoo sprak ik, is de vrucht
der toekomstige tijden. Het moet uit de duisternis der verwarring en der tegenstrijdigheid reizen als de zon uit den
nacht. Daartoe ben ik gekomen, daartoe zijn alien gespannen
die in eensgezindheid van zoeken en werken met mij arbeiden om de duisternis der dronkenschap te verjagen.
— Gelooft gij dan niet aan het woord dat geopenbaard
in het boek des levens staat opgeteekend ?
Scherp was de coon van zijn aanval, scherper nog het
puntige vuur zijner oogen. Kalm sprak ik hem aldus toe.
— Tusschen dees openbaring, vriend, en het geschreven
getuigenis ligt den afgrond vol vragen en twijfel, de krochten van raadsels, de schijnbeelden van verstandsbegoocheling, de vele kronkelwegen, in berg en dal, zonder zekere
uitkomst. Daar huizen de geesten van scheuring, ketterij,
van twist en krakeel, van moord en nijd. Aan het overbruggen
dezer kloven, aan het temmen dezer machten heb ik mijn
dag gewijd. Ik ben een bruggebouwer en uit die macht zeg
ik : Volg mijn woord, verlaat de spelonken vol spookgedrochten, laat u niet verscheuren door zooveel duivelen,
maar stijg naar de toppen. Wees een kracht ter eenheid,
en vrede zij uw deel.
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Hij bong het hoofd in diep gepeins en mompelde:
— Zoo spreekt een meester die om zijn stoel vele hoorders schaart.
— De school mijner leer — zoo antwoordde ik — is de
wereld, mijn gehoor de menschheid die bezinning zoekt.
Verbaasd zag hij naar mij op en vroeg
— Welke grond droeg uw wieg, en wie schonk u zijn
naam?
Wat doet het er toe, zoo sprak ik, waar een mensch
geboren is en uit welk zaad hij ontstond. De geest die uit
hem spreekt geeft het beeld zijner ziel. Nochtans opdat dit
mijn woord in aandenken zij en dit uur u blijve beschutten
tegen de verwildering van twijfel en waan, weet dat hij die
tot u spreekt door de menschen wordt genoemd: Erasmus
in Rotterdam geboren.
De verschijning van een geest had hem niet dieper kunnen treffen. Hij rees langzaam op uit zijn stoel en ontblootte
zich het hoofd.
— Is het mogelijk, sprak hij, dat mijn schamel huffs zulk
een eer gewordt ? .... Erasmus hier 1
Waartoe dit eerbetoon, antwoordde ik, wat ben ik
meer dan gij ? .... Ben ik niet met duizenden een balling
in het dal der beproeving? Een mensch onderworpen aan
arbeid, dood en ziekte ? Welnu? ....
Dat gij Erasmus zijt, de meester in het verborgen gelezen en genoten, de slooper van het oude gebouw van
bijgeloof en eeuwenoud bedrogl
— Is dit mijn werk ? .... Wie geeft u het recht aldus
mijn arbeid to misduiden?
Wie preekte dan de lof der zotheid? En welk boek
werd ooit ter wereld gretiger verslonden?
Wat wilt gij daaruit besluiten? zoo vroeg ik omdat
ik gek "was met de wijzen en wijs met de gekken, zegt gij,
datik de slooper ben van het oude gebouw „vol bitgeloof
en bedrog."

294
— Wat voor nut verwachttet gij dan van dees spotternij?
wierp Eschenfelder tegen.
— Inzicht in het wezen der dwaasheid, onthechting aan
'elevens waan, — was mijn wederwoord. Toen mij dees inval
gewerd, kwam ik uit het zonnige Italie, een land vol rijpe
driften en weelderig krakeel. Ik ontvluchtte het woest geraas der steden, besteeg de toppen der bergen en betrad
den heiligen tempel der stilte. Daar, op de sneeuwbelichte
kimmen vermocht de zotheid mij niet te volgen. Het gerinkel van haar zotskap was verstomd, alles was mij ontgleden, alles behalve het woord des Heeren, hetwelk mijn
hart en de hemelen vulde. Daar schouwde ik den zin des
levens : het woord des Heeren boven het geraas der dwaasheid te verheffen, het te stellen in zijn voile majesteit boven
de kleinzieligheid der menschen waar het verscheurd werd
en verminkt, het te laten blinken als de zon boven de alpen.
0, wat een taak l Aan den overkant der bergen diep in het
dal, blafte Cerberus mij dreigend tegen. Ik wierp hem dien
scherts in de muil. Kan ik het helpen indien het driftige
grauw aan zijn eigen gif dreigt te vergaan ? Maar dit alles
is bijzaak. Mijn levenstaak strekt zich over de tijden uit,
boven de branding der geslachten. Wanneer dees arbeid in
en door anderen zal zijn voltooid, dan valle het oordeel der
eeuwen over mijn pogen.
— Welke arbeid overleeft den mensch? was de mistroostige vraag.
— De openbaring van Gods woord, wierp ik hem tegen.
Dit leerde mij de groote bouwmeester die mij tot voorbeeld
strekt, Hieronymus. Hoe lijkt zijn tijd op onzen tijd. hoe
strekt zijn Leven ons ter navolging 1 Ook hij stond voor de
verwarring van vele teksten en de onzekerheid der schriftelijke overlevering. Tot hem sprak de geest: Ontwar deze
duistere kluw van onjuistheden en misvattingen. Hieronymus
daalde naar de verwarring van Babel af, reisde van land
tot land, van yolk tot yolk, om het raadsel van geheimzinnige Galen te doorgronden en in de nacht der wanbegrippen,
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ontdekte hij opnieuw de zonnestelsels der waarheid.
Geschokt in zijn meeningen riep Eschenfelder onzekerangstig uit : — Maar straalde dan niec vcSár hem de beerlijkheid van Gods woord ?
— In essentie, ja. Maar die essentie was als de ongeziene
zekerheid des geloofs, een zon achter wolken. In de spiegels
zijner werken verzamelde Hieronymus het Licht des hemels
en joeg door hun schittering de dampen uit het donkere
dal. Zijn wijsheid rees over Bethlehem als een nieuwe ster.
En beginnend met het oude testament wees ik hem op
de groote moeilijkheden waarop het menschelijk werk bij
het opteekenen der openbaring sties, op de twisten waarmede de vast en samenstelling dei echte canonieke boeken
gepaard gingen, twisten die slechts een einde namen op de
concilies van Carthago en in Trullo te Byzantium gehouden.
Daarna zette ik de vele bezwaren uiteen Welke de overgang
van de chananeesche naar de arameesche taal en het gebruik
van het vierkantschrift bij het opteekenen van teksten meebracht, de drie taalvormen waarin de joodsche bijbel achtereenvolgens werd opgesteld.
Hoe groot was zijn verbazing toen ik verder inging op
het fataal gebrekkige werk van zoovele snelschrijvers bij
het hanteeren eener taal zoo arm aan klinkers, zoo rijk aan
op elkander lijkende medeklinkers. Aan de maat der gebruikte letters en aan de daaruit vloeiende makkelijkheid
van vergissing had hij nooit gedacht. Alles wat ik daaromtrent vertelde was hem als een sprookje. Hoe begreep hij
dat men zich in moest denken in den arbeid van zoo een
snelschrijver om de waarde der opteekening te schatten.
Hoe verstond hij dat ook bij velen hunner de zucht naar
verlevendiging, naar modernisatie van den oorspronkelijken
tekst, vaak verandering in woord, uitdrukking en zinsbouw
meebracht, en hoe de juistheid der aangehaalde getallen
onder hun wisselende beoordeeling van het joodsche yolk
en zijn vijanden geleden had. Nog even stipte ik het scherp
naijverige karakter der Massoreten aan, schriftgeleerden die
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hun zieleheil aan de letterlijke verstarring van den eenmaal
vastgelegden tekst der Thora hadden verpand en wees op
hun diverse scholen en onderlinge twisten.
Met wijd Open oogen en stijgende belangstelling had mijn
toehoorder deze uiteenzetting gevolgd. Enkele zenuwtrillingen verrieden nochtans de voortdurende onrust van zijn
geest. Hij onderbrak dan ook mijn betoog, zeggende : Maar
indien het vaststellen van Gods woord aan zoovele moeilijkheden is onderworpen geweest, welke waarde kunnen
wij dan nog hechten aan deze verminkte overievering ?
Een onvergankelijke, antwoordde ik hem, omdat zij uit
den schat harer innerlijkheid het beste bewijs der echtheid put. Op Been betere wijze kan ik deze waarheid toelichten dan door te duiden op den zin der wonderschoone
legende die verbonden is aan de vertaling welke de zeventig
te Pharos maakten, op last van Ptolomeus de tweede. Met
het oog op de verrijking zijner boekerij had deze koning
een afschrift van de Thora aan den grootpriester Eleazar te
Jerusalem gevraagd. Deze zond hem een exemplaar met
gouden letters geschreven. Twee en zeventig schriftgeleerden
waren afgezanten en dragers van God's woord. Ontvangen
met veel eer en praal werden zij naar het eiland Pharos
geleid en vertaalden daar, in twee en zeventig dagen Mozes
heilige wet. Maar dit nu was het wonder, dat alhoewel opgesloten in aparte cellen waar ieder schriftgeleerde een afzonderlijke vertaling opstelde, de twee en zeventig vertalers
achteraf een en dezelfde tekst naar voren brachten, onderling in niets van elkander afwijkend.
Datwas Gods getuigenis in hen lriep de tolbeambte in
vervoering uit.
— Welke waarde men aan de echtheid van het verhaal moge
toekennen, vervolgde ik, daaruit staalt deze waarheid, dat
de innerlijke eenheid van God's woord onaangetast bleef.
En dat is het wondervolle van dit woord door de - eeuwen
been. In de verklanking der menschen verduisterd en verward, bleef het woord God's in zijn diepere werking en
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beteekenis ongerept. Het dook telkens op boven de wisselende defining der spraak- en geestesverwarring, als het Licht
der veilige haven in de verse of de poolster boven den
gierenden storm der meeningen. En er is Been wasteland
dat buiten de verhouding tot dit licht werd gevonden of
vastgesteld.
— Maar deze vertaling bleef dan toch behouden in al haren
luisterI riep mijn geestdriftig geworden toehoorder uit.
Ik moest hem teleur stellen. Evenmin als andere teksten,
zoo was mijn antwoord, bleek deze tekst in alles betrouwbaar. Dit ontdekte Hieronymus. Hij beproefde de waarde
dezer vertaling gemaakt voor de grieken der diaspora en
was overgeleverd aan de onzekerheid van den vertaalden
hebreeuwschen tekst, die in grieksch schrift opgeteekend
een oneindig aantal fouten moest verbergen.
Dit was den goeden Eschenfelder te machtig. Hij zat
wederom ingedoken in den leunstoel, het hoofd gebogen,
peinzend en zinnend, met vlug beweeglijke oogen, hulpeloos. Nochtans bemerkte ik dat het groeiend bewustzijn
zijner onwetendheid zuiverend op zijn geest inwerkte. En
ter wille dezer genezing zocht ik dit bewustzijn te verscherpen. Aldus toetste ik verder zijn weten.
Van Origenes, die den Alexandrynschen tekst met den
hebreeuwschen en alle andere grieksche vertalingen vergeleek, had hij weinig vernomen, even weinig als van
de vroegere pogingen om de teksten aan elkander te toetsen.
De namen van Lucianus van Antiochie en van Hesychus de
Egyptenaar, twee reuzen onder de pioniers der bijbelstudie
waren hem onbekend. Zelfs had hij zoo goed als niets van
de Itala vernomen.
Wat is toch de vermetelheid der menschen groot, o Frobenius, en verderfelijk de waan van velen die in de gewichtigste wetenschappelijke vraagstukken, waaraan zoovele
geleerde mannen, in den loop der eeuwen, een Leven vol
zwaren arbeid hebben gewijd, slechts de gril van een op
niets steunende meening volgen. Is dit niet het toppunt van
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dwaasheid en hoe is zij anders te verklaren dan uit de
woeste levensdrift die blindelings naar uiting stuwt, ontspanning wil van krachten, het koel inzicht met passieleven
bedwelmend ? Dat is de hoerery waarvan de apostel spreekt
in de Openbaring, het tienkoppig beest dat in het eind eind
door den Menschenzoon zal overwonnen worden, de bron
al onzer kwalen, de baker waaraan eenieder van ons zich
heeft gelaafd en zijn verstand beneveld heeft.
Opzettelijk wijdde ik verder uit over het heldhaftige Leven
van Hieronymus asceet en strijder bij uitstek voor de klaarheid van Gods woord. Hoe ik er naar streefde dien meester
te volgen, mijn levensdoel, de inspanning dezer verre reis
naar Engeland om den achtergebleven tekst van mijn vertaling terug te vinden, dit alles kon hij nu begrijpen. Hieronymus op zijn beurt bedorven door duizend afschriften
in zijn oorspronkelijken luister te herstellen, zijn werk aan
te vullen met alles wat wij, Binds hem, in de eeuwigdurende
school der ervaring hebben geleerd, dat was nu voor hem
geen ijdele klank sneer. En met klem wees ik op de alles
beheerschende voorwaarde voor het slagen : zelftucht en
leiding bij het onderzoek, op het dringende heilzame karakter
van rustigen wetenschappelijken arbeid, op de noodzaak
van stilte en eensgezindheid opdat de stem van den meester
niet overschreeuwd worde door het geraas der scholieren.
Dit alles sprak ik en over ons was het bewustzijn dat de
hondsdolheid der tijden geen ander oorzaak had dan de
verduistering van het stralende woord Gods.
De lamp die het vertrek met zachten schijn doorzeefde
was langzamerhand uitgedoofd. Door het raam blonk bet
weifelend Licht der verbleekende sterren.
— Zie, sprak ik, de vele meeningen zijn als daze sterren
in den nacht. Zij die tot elkander in vaste verhouding staan
vormen een sterrenbeeld, hetgeen ik noemen zou een school.
Nochtans wijzen zij uit zichzelf geen wag aan. Voor den
leek zijn zij slechts een zinnelooze dooreenmengeling van
vonken. Hoe men er echter over denke, een ding is zeker,
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dat zij slechts spiegeltjes zijn waarin de onzichtbare, maar
steeds aanwezige lichtbron zich weerkaatst. Verschijnt de
zon zelve, dan smelten alle sterren weg in het aanschijn van
den dag, en geen pad in het dal blijft onbelicht. Zoo is
het ook met Gods heilig woord en met den dag van morgen waarop velen hopen.
Toen ik uit de beschouwing dezer gedachte trad, zag ik
dat genezende rust over den zieke was gezegen, heilzame
slaap was hem door de leden gevloeid. Tegen den valen
achtergrond der kamer leek zijn gelaat zuiver ivoor. De
ademhaling was evenwichtig geworden, geen zenuwtrek verstoorde de rust van zijn gemoed. 1k nam de gelegenheid
waar om vluchtig op te teekenen hetgeen mij nader was
overkomen. Ten slotte stond ik op en fluisterde de dochter
toe dat het mijn tijd was om af te reizen. Zorgzaam had
zij ons gesprek gevolgd, vertrouwen uit mijn woord geput.
Zij vatte mijne handen, besproeide ze met haar tranen. Ik
zegende haar en wenkte haar naar buiten.
De aarde ontdeed zich van de sluiers van den nacht, in
zachce zilvren neveling. Op den kam der blauwende heuvelen gloeiden twee burchten, koperrood, in de reizende
zon. In de groene diepte murmelde de Rijn zijn lentelied. Ik voelde me diep ontroerd en wist niet hoe te
scheiden. Het moest nochtans. Reeds wenkte de nijvre
schipper. Ten afscheid reikte ik haar de hand, maar zij was
niet leeg. Zij bevatte Hieronymus beeld in gouden munt
geslagen.
— Neem dezen penning, zoo sprak ik, voor U, ter herinnering, voor uw vader ter genezing. Het is het kostbaarste
wat ik U schenken kan, het beeld van den waren heelmeester der tijden.
Nu glijdt de snelle bark met gunstigen wind naar Keulen,
waar ik een veilige bode voor dezen brief vinden zal. Moge
dit verhaal u bevestigen in de heilkracht der wijsheid, waarde
Frobenius, en u blijde verrassen in uwe mooie woning, waar

gij, voortreffelijke vriend en meester, zooveel wonderen
voorbereidt, in den geest die ons vereenigt boven tijd en
afstand heen.
Vale.
ERASMUS VAN ROTTERDAM.
JOS. VANDERVELDEN.
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HET STANDPUNT VAN PROF. Dr. P. GEYL
INZAKE DE GROOTNEDERLANDSE MOGELIKHEDEN
Geacbte Heer Hoofdredacteur,
Gij hebt, zegt gij, Dr. van Gorkom's beschouwing over
mijn' Nederlandsche scam opgenomen in de hoop dat een
uwer lezers zich zal aangorden zijn inzichten met kracht
van argumenten te bestrijden. Ik voel mij daartoe niet geroepen, maar wel acht ik het wenschelijk in een discussie die
over mij heen gevoerd words, mijn eigen standpunt nogeens
uitdrukkelijk te bepalen. Het gevaar bestaat toch dat ikzelf
als voorstander zou gaan B elden van „een ook de Waalsche
gewesten omvattend Groot-Nederland'', waarvoor Dr. van
Gorkom in mijn boek de historische argumenten vindt.
Weliswaar schijnt de opzet van mijn werk zelf al duidelijk
genoeg in een andere richting te wijzen. Ik beschouw de
geschiedenis van de Nederlandsche scam. Ik postuleer dus
door de bepaling van mijn onderwerp alleen al een eenheid
waar de Waalsche gewesten buiten vallen. Het is volgens
mijn opvatting een natuurlijke eenheid. Wie ze door de
eeuwen vervolgt, houdt zich bezig met een realiteit. Maar
al bestond de Dietsche eenheid in de middeleeuwen, dat
wil nog niet zeggen dat men er zich steeds helder van bewust was. De staatvorming geschiedde op een andere grond-

slag en het ontwakend nationaliteitsgevoel voegde zich
veelal naar de vormen van de staat; de cultuurbeweging
zelf kon daar niet altijd buiten, ofschoon in Naar de stameenheid toch onvermijdelijk en telkens weer tot uiting kwam.
De geschiedenis, zooals ik ze zie, is die van de strijd
tusschen de natuurmacht van de taaleenheid en de historische
staatkundige formaties. In die bepaling ligt opnieuw, evenzeer als in de keuze van het kader voor mijn Gescbiedenis,
de overtuiging opgesloten dat de bewustwording van de
taalgroep ook voor staatkundige doeleinden de natuurlijke
ontwikkelingsgang moet heeten. Ik geloof niet dat Dr. van
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Gorkom mij juist interpreteert, als hij van „skepsis, vaagheid,
onderlinge tegenspraak" in mijn uitingen op dit punt spreekt.
Ik merk alle verschijnselen van een de Walen omvattend,
Bourgondisch staacsgevoel op. Ik zou aan mijn taak niet
getrouw geweest zijn als ik getracht had ze te verdoezelen.
Ook tracht ik ze te verklaren. Maar ik zie ze nooit anders
dan als de begeleidende verschijnselen van een staatkundige
ontwikkeling, die ik als een aaneenschakeling van toevalligheden en daardoor uit haar aard vergankelijk beschreven
heb. Net een voorliefde die ik niet heb zoeken te verbergen,
speur ik tegelijk de andere ontwikkeling na, — voor de
tijdgenooten sours verborgen, maar voor ons in kunst en
letteren, en ook in politieke gebeurtenissen aanwijsbaar —
die van de saamhoorigheid der taalgenooten. Was er wel
bewustzijn van strijd ? vraagt Dr. van Gorkom. Vaak niet ;
maar mag ik daarom het woord niet gebruiken ? De dynamiek der op taalgemeenschap gegronde cultuur blijkt misschien
het treffendst, wanneer de tijdgenooten zich er het minst
van bewust zijn.
Een enkel detailpunt. „ Wij zijn er zeker van", schrijft
Dr. van Gorkom, met een „inderdaad" alsof hij mijn gedachte vervolgc, „dat de Watergeuzen uit de Hollandsche
havenstadjes hun vele Waalsche aanvoerders niet als vreemdelingen hebben gevoeld". Ik ben daar zoo weinig zeker
van, ik heb zoozeer een verklaring behoefd van het felt dat
Walen een rol konden spelen als aanvoerders van Hollandsch
bootsvolk, dat ik met opzet de omstandigheid vermeld heb
dat Lumey een Hollandsche moeder had en in Holland
gegoed was, en dat Boisot in weerwil van zijn Fransche
naam uit Brussel kwam en in Vlaanderen land bezat.
Er is iets ironisch in gelegen, dat ik mijn bedoelingen
recht zetten moet tegen een zoo kundig en mij zoo welgezind lezer als Dr. Van Gorkom. Ik meende dat ik mij
in de voorrede tot mijn werk al duidelijk genoeg had uit-
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gedrukt. Gij zult mij een ietwat langere aanhaling daaruit
zeker wel ten goede houden
„De vooroorlogsche geschiedschrijvers, kinderen van een tijd
waarin bij de massa hier en ginds het staatsverband alle nationaal
besef beheerschte, hebben de moderne Staten als finaal en ideaal
aanvaard en als richtinggevend einddoel in het verleden teruggeprojecteerd. Ons, die de staat in zijn betrekkelijkheid erkennen,
die in hem de vrijmachtige schepper van het nationaliteitsgevoel
niet zien, maar integendeel opmerken dat het nationaliteitsgevoel,
wortelend in eenheid van taal en beschaving, in de zelfstandige
staat een uitdrukking zoekt, kan hun beschouwing niet meer bevredigen. Wij zien dat de Nederlandsche stam die uitdrukking
maar zeer onvolkomengevonden heeft. Wij herinneren ons, hoeveel jonger dan de stameenheid als machtige cultureele en politieke factor de staten zijn, die thans het leven der onderscheiden
deelen in verschillende banen leiden. Onbevredigd door die Staten,
wierpogingen tot onderdrukking in de laatste tijd het oorspronkelijk volksgevoel tot krachtiger bewustzijn prikkeien, hebben wij
ons uit de ban waarin zij de geschiedbeschouwing geslagen hadden, kunnen losmaken en wij hebben niet alleen meer oog voor
de beteekenis die stameenheid alspolitieke vormkracht in het
algemeen bezit en ook in de Nederlanden reeds in het verleden
bezeten heeft, maar wij erkennen klaarder, hoe onhistorisch de
eschiedschrijving die zich binnen een der in de Nederlanden
g
gevormde staten laat beperken, daarin handelt".

't Is waar dat deze passage in zekere zin tangs Dr. Van
Gorkom heengaat. Ik had bij het schrijven slechts aan de
klein-Nederlandsche en aan de Belgicistische, niet aan de
Boergondische school gedacht. Als ik in plaats van tegen
een „zich beperken binnen een der in de Nederlanden gevormde staten" te protesteeren, geschreven had dat de
geschiedschrijving zich houden moet aan de duurzame grandslag der taalgemeenschap Bever dan haar beschouwing te
laten samenvallen met staten die bestaan of bestaan bebben,
zou ik mijn inzicht ook van dat van mijn vriendelijke, maar
wat al te zeer naar zich toe rekenende recensent afdoende
onderscheiden hebben.
om nog iets over de
Dr. Van Gorkom schrijft terecht
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huidige politieke verhoudingen te zeggen — dat ik in het
weekblad Vlaanderen aangevallen word, omdat ik weiger de
alleenzaligmakendheid van de zuiver Dietsche staat te verkondigen. Als het om ideale wenschen gaat evenwel, „principieel", zouden sommigen dit misschien noemen, vind ik
mij samen met Vlaanderen en met U, mijnheer de hoofdredacteur. Dr. Van Gorkom stelt de kwestie zelf heel scherp,
waar hij van een Lotharingsch-Bourgondisch imperium
spreekt, dat door de Nederlandsch-Germaansche kracht geleid moet kunnen worden. Wij hebben Lang onder Fransch
imperialisme geleden. Met zooveel te meer stelligheid weiger
ik aan Nederlandsch imperialisme te doer). Ook ik houd het
ervoor dat de Walen met hun traditie van heerschen zich
nooit in een toestand van minderheid zouden schikken. En
ook ik geloof dat de „rechtvaardigheid" zich tegen een
poging om zoo'n toestand teweeg te brengen verzet.
Als ik dus de alleenzaligmakendheid van de zuiver Dietsche
staat niet verkondig, beteekent dat slechts, dat ik mij een
ontwikkeling kan voorstellen waarbij Vlaanderen zonder alle
banden met Wallonie te verbreken, zich vrij als Nederlandsch
cultuurland zou kunnen uitleven. 1k ben er niet van overtuigd dat de proef van een Vlaamsch-Waalsch federalisme
slagen zou. Ik mean echter dat zij genomen zal moeten
worden, vOc5r wij die alleenzaligmakendheid in de practische
politiek molten brengen. Zooveel eerbied malt het bestaande
van ons eischen, zooveel legt trouwens de macht der omstandigheden ons dwingend op. Met des te grooter gemak
schik ik mij daarin, omdat ik de openbare meening in NoordNederland te goad ken om te gelooven dat een revolutionaire poging om Belgie te verbreken en Vlaanderen aan
het Noorden te hechten daar vooreerst eenige weerklank
vinden zou; terwijl ik optimist genoeg ben om van de constitueering van Vlaanderen als zelfbesturend geheel, zij het
om te . beginners in verband met Wallonie, een groote opvoedende werking op die Noord-Nederlandsche openbare
meening te verwachten. Als gij, mijnheer de hoofdredacteur,
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gelijk hebt met uw bewering, dat Luik zelfs in een gelijkwaardigheidsverhoudin g met Vlaanderen nooit zal bewilligen,
zou de verkrijging van, of zelf reeds het streven naar, federalisme vanzelf tot de Dietsch Groot-Nederlandsche staat
kunnen leiden ; het is de eenige politiek die er Tangs minnelijke weg toe Leiden kan.
Geloof mij, hoogachtend de Uwe,
Louden, 31 December 1931.

P. GEYL.
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CORRIE
VOOR L. BURGHOORN.
Rechtop en vroolijk
loopt zij met mij : Jong, sterk en schoon ;
van al de meisjes uit de stad
heeft geen zulk een sierlijken gang
en een houding, zoo fier en rank
en een gezichtje, zoo prettig stil ;
des avonds in de lichte bioscoop
hebben haar wangen den zachtrossen schijn
van de lampjes in den Parijschen trein ;
en haar oogen, hoe zal ik zeggen dat haar oogen zijn?
De kostbaarste juweelen halen er niet bij,
niets in de wereld evenaart hun glans
dan haar zwartglanzend, even prachtig haar,
waaruit de aroma tot mij opgeurt, 's avonds
wanneer zij `t aan mijn schouder legt
in den schemer van de groote bioscoop ;
en haar lippen
van haar lippen proof ik elken avond
den smack van haar bonbons,
of ook wel van haar tranen,
wanneer de film to treurig is geweest ;
dat is het meisje Corrie.

A. J. D. VAN OOSTEN

307

LEEKEPREEK
Aan Anton van Duinkerken,
wien men „afgunst op 't
clericalism e" verweet
Eens zullen wij, als ketters, branden:
Wij hebben de pastoors niet lief,
die zich als leeken graag vermommen
en die veel hooger zijn geklommen,
dan wij, die dus van afgunst branden.
Wij hebben de pastoors niet lief:
collega's in- of uit de tong
hoofdredacteurs en stadsreporters.
Wij rooken Varinas of Poirters
en zien met een afgunstig oog,
— wij hebben de pastoors niet lief, —
hun geurige Havannah's branden.
De les van mijnen zang is deze:
Wie priester is en leek wil wezen,
heeft dan, als leek, zoogoed als deze,
van leeken sours critiek to vreezen,
FRANZ VON OLDENBURG - ERMKE
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ENGELMANSCH OF PINGEMANSCH ?
Zonder met alle uitspraken, oordeelvellingen en
bescbouivingen van de auteur van dit artikel in te
stemmen — met name respecteert deze verhandeling
te weinig de verscbeidenbeid der genres door een
eenzijdige bevoorkeuring van Engelman's poezie boven die van Anton van Duinkerken — verlenen wij
dit stuk, om de MENTALITEIT die er aan ten
grondslag ligt tot zijn recbt te doen komen, volgaarne plaatsruimte.
Red.

G

E zult dit wel een zonderlingen titel vinden, hoog-

geschatte lezer, en ik haast mij dan ook, u behoorlijken uitleg te geven. Wie Jan Engelman is behoef
ik niet te vertellen, maar menheer Dingemans zult ge wel
niet kennen. Hij is een der Amsterdamsche vroede vaderen, die onlangs den wethouder er zijn ongenoegen over
te kennen gaf, dat de moderne „officidele - kunst — kijkt
u maar bier in de raadszaal — zoo onbegrijpelijk symbolisch
is, en hij vond dat aan „gewone - kunstenaars wat meer
opdrachten konden gegeven worden. Nu, de wethouder is
zeer boos op hem geworden omdat hij de kunst van Hildo
Krop niet beter waardeerde, over wien personen van gezag
toch zeer gunstig oordeelen ; maar des heeren Dingemans
medelid, de geleerde beer Th. Schlichting, arts, valt hem
dan toch maar bij in het weekblad van De Tijd dat onze
cultuur wil vernieuwen, in een opstel over van Duinkerken's
Wereldorgel, hij zegt dat al het moderne werk „intens - is
en steekt daar zoomaar de draak mee I Hij insinueert dat
ook wel Katholieke jongere kunstenaars, dichters, aan dat
intensieve, dat individueele ten onrechte hebben meegedaan.
Men moet het maar houden met den burger Dingemans,
die nog zoo dwaas niet is, met zijn „gewone menschen en
hun normale gevoelens".
Jan Engelman daarentegen, hoe ernstig schrijft die niet
over moderne kunst ; maar ... zijn opvatting van poezie is
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ook te „musisch" . . . („want poezie is meer dan het oproepen ergens in de ruimte van klank en rhythme" ; er is
cosh een inhoud, een zin 1) en hij is over het algemeen veel
te individualistisch ... (hoewel als het op concrete persoonlijkheidsvereering aankomt, van Duinkerken er stukken
beter aan toe is, dat blijft ook waar 1) Kortom, ge begrijpt
nu wel, Welke gevoelsinhoud er schuilt achter deze woorden : Engelmansch of Dingemansch. En om eerlijk te zijn,
ik heb dit opschrift ook gekozen omdat ik het zoo aardig,
zoo rhythmisch klinken vond. Mijnheer Schlichting kan bestudeeren of hij het in den adem, of met rijzingen en dalingen van de stem uitspreekt. In den adem, vrees ik. Ik
niet, ik leg een sterk accent op Engelmansch, en Dingemansch verwaarloos ik bijna.
Nadat ik u nu mijn opschrift heb verklaard, zal ik terstond
de misschien te hoog gespannen verwachtingen teleurstellen.
Men mocht verwachten dat ik diepzinnige beschouwingen
ging houden over wat kunst is, en schoonheid1 Maar, ik wil
niet veel te hoog grijpen ; ik geloof van te voren, aan
beiden, en aan de kunst der „grooten'', Dante, Shakespeare,
Michel-Angelo, als aan een geopenbaarde waarheid. En ik
moat bekennen, ik heb haast tegenzin in deze beschouwingen, omdat ik vrees dat ik veel te veel de kunst, de poezie
zal lostrekken van deze kunst, van deze poezie. Maar men
vergeve mij. Ik beeld mij in, dat er een mentaliteit is, aan
clè kunst en de poezie vijandig, en bij menschen die men
er niet van verdenkt, integendeel. En dit woord mentaliteit
moge verklaren en verontschuldigen, dat men zoo weinig
harmonie in dit opstel zal vinden, en meer nog de naam
van andere dan van de twee in het opschrift genoemde
persoonlijkheden. Want een mentaliteit is zelden harmonisch,
en deze vooral niet 1
De hear Schlichting bespreekt het „Wereldorger van
Anton van Duinkerken, en het zal wel blijken dat ik het
met zijne beweringen volstrekt niet eens ben. Maar het lijkt
mij beter, om niet eerst over de kritiek, mar over het
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Wereldorgel zelf mijn meening te zeggen , en over het andere
werk, en zelfs de persoon : van Duinkerken (maar natuurlijk
in zijn geschriften). Op het Wereldorgel ben ik heusch
bijna verliefd, en dit verheugt mij des te meer, daar ik het
tot nog toe allerminst was op den schrijver ervan, natuurlijk
weer als schrijver, niet als mensch. Ik geloof dat Anton
van Duinkerken in dit boekje zijn waren aard heeft getoond,
dat hij voor zulk soort werk eigenlijk is geschapen. Al zijn
werk, zijn schrijfwijze, maakt op mij dezelfde indruk : zoodra hij de mond opent (de pen opneemt) vloeien de woorden (en daarmee de begrippen) als vanzelf ; ze zijn zeer
beslist, er is geen twijfel mogelijk meer, de zegger is een
imperator, hij legt zijn meeningen gebiedend op aan de
werkelijkheid. De zinnen zijn zeerduidelijk ; gerangschikt in
een feillooze syntaxis ; niemand is tehuis in de algemeene
begrippen als hij. Ik houd daar niet van. Het leven is raadselachtig, vooral voor ons die zooveel jaren beschaving
achter de rug hebben en leven in een tijd waarin het
rumoerig en opstandig is. Het leven is moeilijk te doorgronden, de begrippen komen niet aangewaaid ; men moet
voorzichtig en aarzelend benaderen ; niet gemakkelijk, door
schade en schande, zegt het spreekwoord zelfs, worth men.
wijs, Daarom kan ik van Duinkerkens proza niet bewonderen ; ik vind er geen bezinning in de toon, geen moeizaam
verworven inzicht of milde wijsheid. Hij is een vurige
voorvechter van de „inhoud", dat beteekent : de gewone
woorden, in de podzie ; maar als men hem sours hoort, dan
schijnt al het geschrevene geen inhoud meer te bevatten,
maar alles te lijden aan algemeene ziekteverschijnselen, en
daar wordt dan ook maar, mir nichts, dir nichts, het
„individualisms" (Belzebub) onder gerekend. Ik voel daar
niets voor. Ik heb eerbied voor de menschelijke overlevering, en vind dat men zich aan geen zonde schuldig
maakt door zich ernstig bezig te houden met meeningen
van onze voorouders, ook al leefden die niet in de middeleeuwen.
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„Hedendaagse ketterijen", bijvoorbeeld, vat een uiterst
moeilijke stof aan, alsof er geen wolkje aan de lucht is te
bekennen. leder die Katholiek is, zal wel eens hebben
gehoord, dat hij met een bepaald Joel hier op aarde is.
Dat inzicht nu, dat we volstrekt niet door redeneering
maar door een genade hebben verkregen, is voor van Duinkerken de reden om zeer hautain-intellectueel te doen, met
erge woorden als finaliteit en causaliteit, en om een wat
meewarige houding aan te nemen tegenover Just Havelaar,
die zoo slechc formuleert, niet eens in scholastieke termen.
Ik geloof hetzelfde als van Duinkerken maar ik kan zijn
„apologie" kwalijk bewonderen, die wel veel wetten oplegt
aan de menschelijke natuur, maar op de natuur daarvan niet
ingaat. 1k vind niets over de menschelijke natuur in dit
boek, en ik dacht, dit van een jongere, een dichter, toch
te molten verwachten. Hoe komt het bijv. dat Just Havelaar
zoo dikwijls over liefde spreekt, is dat iets zoo begeerlijks ?
Bij van Duinkerken is niets menschelijks dat niet met een
scholastieke term kan gezegd worden, goed en toch moet
de menschelijke natuur niet weggenomen, maar vervolmaakt
worden, lees ik. Hij moet ook wat voorzichtig zijn met een
verstandelijke overweging in de plaa3s te stellen van het
geloof: wij gelooven heusch niet omdat wij het „waarom"
van alles willen weten, en wij weten dat ook niet omdat
wij gelooven.
Eigenlijk begrijp ik niet waarom „Hedendaagse ketterijen"
is geschreven. Het geloof verdedigen doet het niet, Havelaar bestrijden of weerleggen ook niet. Wel herhaaldelijk
zeggen dat hij geen juist begrip had van de Kerk. Maar
dan had van Duinkerken beter met Just Havelaar door
kunnen praten, om te trachten hem van zijn dwaling te
genezen. Dat zou beter zijn geweest dan ernaar te streven,
alleen om een houding tegen Just Havelaar aan te nemen,
ons geloof te rationaliseeren, en dat nog wel op een zoo
gebrekkige manier. Want het heele boek weerlegt zich zelf
al door zijn uitgesproken rhetorisch karakter, dat heelemaal
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niet past voor een apologie. Men bewondert de „stir van
het boek ; het gegoochel met den auteur van den Papenspiegel, en het Onze Vader op bet einde, dat lang zoo
eenvoudig niet is als het Onze Vader.
Het doet ook zeer vreemd aan, om van een zich noemenden apologeet een opstel te lezen als „De onherkenbare
priester - . Daar schijnt op het eerste gezicht alles in orde.
Van Duinkerken vindt eenige uitlatingen die het prijzen
dat men een priester in een „niet-priesterlijke - functie
niet als priester herkent. Maar er zijn veel echte priesters
noodig, want in Amsterdam doen heel veel Katholieken hun
Paschen niet. Dus er dreigt gevaar in „de clericalisatie van
het openbare Leven, omdat de priester dan zal ophouden
als priester herkenbaar te zijn - . De fout, de ontstellende
fout is, dat de schrijver een „echten - priester identiek acht
met : zielzorger in de groote stad. Maar het gezag in de
Kerk vindt blijkbaar goed, dat er priesters professoren
zijn, staatslieden en journalisten. Inderdaad zal men van al
dezen niet den indruk krijgen van : zielzorgers in de groote
stad. Maar toch maak ik mij stark dat Mgr. Nolens en pater
Hyacinth Hermans wel degelijk als priester herkenbaar zijn.
De uitlatingen die van Duinkerken als bewijsstukken gebruikt,
zijn een ongelukkig geformuleerde, maar goed bedoelde lof
aan de personen in kwestie, die zich zoo goed aanpassen
aan hun „wereldsche - taak. Men kan het niet eens zijn
met Mgr. Nolens' politiek of Hyacinth Hermans, meeningen
over de film, en diens aardigheden niet aardig vinden.
Maar beiden werkten toch niet ten kwade, en in het algemeen is de Katholieke opleving der laatste jaren in Nederland te danker aan actie van priesters, die niet alien zielzorgers in groote steden waren. De Kerk en tot nog toe
vooral de priesters, hebben zeer groote verdiensten, ook
op het terrein van wetenschap en cultuur.
Van Duinkerken blijkt niet goed te begrijpen wat de Kerk
is. Hij heeft het altijd maar over een onaantastbare leer,
en die moet de Kerk bewaren. Dostojewski verwijst hij zoo
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in zijn Hedendaagse ketterijen naar die leer, die volmaakt
is, en naar de Kerk moet hij maar niet kijken. De Kerk is
echter het mystiek lichaam van Christus, het is een vereeniging van menschen. Zij is lets zeer concreets, zooals er
heel veel concreets is in het geloof, nog meer dan abstracte
begrippen. En er is heel veel wat verdedigbaar is en wat
moet verdedigd worden, in de Katholieke Kerk, al schijnt
dat vele eenzelvigen en Hollandsche protestanten zeer wereldsch en uiterlijk toe.
Wat van Duinkerken zegt in zijn rede(1) over „een „Nationale letterkunde - is werkelijk te gek om over te praten.
Kinderachtig om het voor te stellen als afdalende machten
nationalisme, provincialisme. individualisme. Individualisme
kan provincialistisch (bij van Duinkerken), nationaal, Europeesch en van de geheele wergild zijn. Wat wil dat nu
zeggen: naar een nationale letterkunde. Onze letterkunde
is altijd nationaal geweest. De cultureele beinvloeding van
Noord en Zuid is de laatste jaren zeer sterk. Als nu de
staatsgrens tusschen beiden verdwijnt, wordt ze dan nog
sterker ? Daarover, over de politiek-staatkundige zijde van
de Groot-Nederlandsche kwestie, lees ik, in zijn brochure
„Groot-Nederland en wij" (wie zijn dat eigenlijk) niets. Maar
wel spoort het aan tot een actie met „hart en vurigheid-.
Als van Duinkerken het werkelijk meende met zijn eerbied
voor het nationale, moest hij beter het werk van Prof.
Huizinga hebben bestudeerd. Dan zou hij wat voorzichtigheid kunnen leeren in het toepassen van algemeene begrippen op halve eeuwen geschiedenis, misschien zou er wat
twijfel zijn gerezen aan die gebruikelijke tegenstelling : sociale
Middeleeuwen individueele Renaissance. Dan was hij misschien tot bet inzicht gekomen dat de kennis van het verladen wordt verkregen door beoefening van de geschiedeniswetenschap, en heel veel, zeer ernstig, nadenken. Dit zeg
ik, omdat het hoe Langer hoe meer bij de Katholieken in
de mode komt, aan de Middeleeuwen te geloOven. Maar
het beste wat erover is geschreven, is van niet-Katholieken1
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Ook in van Duinkerkens vele literatuurkritiekjes zou ik
op verschillende onjuistheden kunnen wijzen. Maar men leers
toch het best zijn opvatting over poezie uic zijn eigen poezie,
en laat ik maar niet „kritiek op kritiek- stapelen. 1k meen
nu voldoende te hebben aangetoond, dat hij niet zoo'n
groote en scherpzinnige denker is, en dat dus hij de man
niet is, om over denktucht te praten. Want daar moet men
eerst voor kunnen denken.
Er is in van Duinkerkens poezie veel dat ik bewonder,
en veel dat ik verafschuw. En ik geloof dat het zeer noodig
is, voor de ontwikkeling van zijn talent en ook om een
oprecht en opgewekt Katholiek cultuurleven te bewonderen,
Naar juiste beteekenis in het Licht te stellen.
Een gedicht van van Duinkerken dat zeer wordt bewonderd,
is het „Vondeliaansche Since Jehanne d'Arc (St. Jeanne
d'Arc). Maar ik kan het niet helpen, ik vind niets schoons
in dit gedicht, geen enkelen regel1 Ten eerste klinkt het
zeer onwaarschijnlijk en niet passend in de mond van een
heilige. Dat gapende gemeen en die geile schennis vind ik
voor een meisje ook erg om te ondergaan, ja erger dan de
longs geschrijf, waar ik geen notitie van zou nemen. Men
moest bij een gedicht toch ook wat op den inhoud lettenl
Wie laat Jeanne d'Arc nu zeggen : laat Querido geen zestig
pop betalen 1 Wat de vorm betreft, er zijn wel hevige woorden, maar geen hevig rhythme in dit gedicht, dat is integendeel erg stuntelig, brokkelig. Lees maar
laat Querido geen zestig pop betalen
omdat een veel

minder oorspronkel#ke geest dan Judas al diens haat
in 't hollands wou vertalen.

En wat een aardigheid over Cochon en diens naam, in
een hekeldicht 1 't Lijkt wel van Hyacinth Hermann. Van
Duinkerken moet maar eens biecht gaan hooren. Cochon
had overigens wel geest, maar geen hart. Laten we nu niet
alles gaan vergeestelijken 1
Men bewondert van dit gedicht natuurlijk dat het —
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ontroerend — met dezelfde, en die geweldige strophe begirt
en eindigt, en dat A. M. de Jong zoo kleineerend in de
hoek wordt gezet. Maar gapende gemeen, en geile schennis
en ook 't laf en dom — geveinsde medelij — van wie om
mijn geween — zegt u to haters — maken nog geen gedicht,
zelfs geen Vondeliaansch I
Een voorbeeld van van Duinkerkens echte, zuivere poezie
vind ik in denzelfden bundel : het versje over Haroen en
Hafis: Haroen de krijgsman had zijn boog gespannen, etc.
Hier bemerkt men, waar zijn talent eigenlijk in bestaat:
eenvoudige motieven vindt hij, en die werkt hij op eenvoudige wijze uit, maar ongeloofelijk frisch en bekorend.
Wanneer ik nu naga, waarin „technisch" toch dit bekorende
verborgen ligt, dan vind ik dat dit niet is in een bizonder
rhythme, kenmerk van een hevige gemoedsbeweging. Het
rhythme is zeer gewoon en onopvallend, evenals in de fijne
versjes van het Wereldorgel. Maar er zijn heldere, puntige
woorden gekozen, het flitst daardoor even als men deze
regels leest ; alle dorheid en droevigheid is met een tooverslag weggebannen. Luister maar
De pijl van Haroen heeft een palm geschonden,
de blaren hangers tangs de stam in roues,
Het lied van Hafis heeft men weergevonden
in het zingers van een gesluierde vrouw.

Of dit, uit het Wereldorgel, over Diogenes
Wat schaduw voor mijn hoofd, wat warmte voor mijn lijf,
Een houten veering tegen werelds boos gekijf;
Wat wacht ik meer van hutten of paleizen
dan nieuwe zorg en vruchteloos bedrijf.

De heldere melodieuze klanken makers de bekoring uit
van deze gedichten. Dat is de technische zijde. Maar misschien zijn ze nog merkwaardiger, is het nog een wonderlijker geschiedenis met hen, om de inhoud. Of liever, om
het feit dat de inhoud in verzen en niet in proza is gezegd.
Want men kan niet alleen vragen of gedichten mooi en goed
zijn, maar ook waarom het toch eigenlijk gedichten, met
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zoo jets raars als rijm en rhythme, zijn. De versjes van het
Wereldorgel bevatten toch allemaal een heel gewone gedachte, over Jeanne d'Arc, of Diogenes of Doctor Faustus,
die men ook niet in versvorm zou kunnen zeggen en zelfs
over debatteeren, Men zegt bijv. Bismarck vaardigde sociale
wetten uit, maar slechts met de bedoeling om de arbeiders
te sussen; wat kwam er dus van terecht? Daartegen zou men
kunnen opmerken dat de bedoeling niet het practisch effect
van de daad bepaalt : God schrijft recht Tangs kromme
regels, zegt het Porcugeesch spreekwoord, het motto van
Claudels „Le soulier de satin". Maar als er een aardig versje
van is gemaakt denkt niemand er aan daartegen te debatteeren. Want het versje is heel ergens anders voor geschreven.
Ik geloof dat er voor het dichten van het wereldorgel niet
slechts een uicwendige aanleiding is geweest, de eenvoudige
wensch om eens in een ouderwetsch genre wat versjes te
schrijven. Er is, meen ik, ook een inwendige, persoonlijke
aanleiding. Niet dat de dichter erbij heeft staan razen of
snikken, of er dagen Tang van beroerd is geweest. Maar
toch moesten deze gedachten noodzakelijk gedichten zijn
en gezongen worden. Want gewone gedachten zijn het toch
eigenlijk niet. Van Duinkerken is blij, als hij ze „krijgt",
het is alsof hij een inval krijgt en hij moet die spoedig
mededeelen. Hij is blij omdat hij denken kan, en z•56 denkt.
Om redeneering, om de werkelijkheid, bekommert hij zich
dan niet, maar om het denkbeëld, en hij verbeeldt het, hij
vertrouwt het toe aan het, in wezen onpersoonlijke rijm en
rhythme, omdat hij niet wil, dat zijn wijsheid van hem alleen
blijft. En dat mag en moet, omdat het burger-, volkswijsheid is.
Ik Wilde eigenlijk dat van Duinkerken uit deze eigen
poezie wat leerde. Hij moest niet zoo theoretisch en zoo
gewichtig doen, zoo erg letten op „denktucht" en „juiste
formuleeringen", maar gewoon de indruk weergeven, die
een boek, een gebeurtenis, op zijn gemoed maakt. Dan zou
hij veel goed werk, wat aangenaam is om te lezen, kunnen
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leveren. Hij moet het persoonlijke, gevoelige accent trachten
te versterken, dat ook zoo treffend klinkt in een vroeg, nog
wel onvolkomen maar toch zuiver gedicht : Herfst. Of al
zijn proza zoo schrijven als het meesterlijke opstel over
Venloo. Of waarom beproeft hij zijn kracht eens niet aan
heel andere genres, aan kleine tooneelstukjes, bijvoorbeeld?
Zie je, dan zou hij de volkskunst kunnen verrijken.
Nu komen we aan onzen heer (ik zou bijna zeggen : aan
karneraadl) Dingemans toe 1 1k las van zijn verdediger, den
heer Schlichting eens een oorspronkelijke beschouwing over
Maria en de oude Jonische philosopher), die mijn hart stal
en verwachtingen naar meer wekte, maar „helaes, waartoe
zijt gij gevaren 1" Neen, met literatuurkritiek moest de heer
Schlichting zich maar niet inlaten, want dan gaat hij verderfelijke dwalingen verkondigen.
Van de verzen van het wereldorgel zegt hij, dat ze hem
„geladen" toeschijnen „met een geresigneerde geladenheid".
Maar kan men nu niet beter zeggen, dat ze kort en bondig
zijn, en ze liever niet vergelijken met het heel anders gezinde
werk van Angelus Silesius, en ook maar niet van mystiek
spreken zoo gauw ? Voorts vindt hij de „cadans natuurlijk",
maar wat beteekent dat nu en moet men daar nu uit besluiten dat de dichter meent wat hij zegt ? Wanneer de
heer Schlichting verderop spreekt over een zeer bizonder
rijzen en dalen van de stem, het kenmerk van de fine fleur
in de dichtkunst. vergeet hij dat daar dan toch zeker geen
„natuurlijke" cadans is ? Bovendien vergist hij zich, met
rijzen of dalen van de stem identiek te achten met „golvenden
rhythmus" In het versje van Breeroo dat hij als voorbeeld
daarvan noemt
Daarcim, Prinsesje, zoo acht ik allermeest
De gaven van u doorhichtighen geest,
En u hOcigh vermlft, en u grOcit vern-aft,
Dat alle de wereld braveert en pat

wind ik geen golvenden rhytmus, maar een uiterst fijne,
hooge melodie, die goed bij het „prinsesje" past. Vele letter-
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grepen klinken alle hooger dan de andere, en dat geeft
hier de bijzondere spanning. Overigens lijkt van Duinkerken mij niet zoo heel ver hier van of te staan. Hij zou
alleen een nog dieper, persoonlijker accent moeten vinden ;
en dan, ja, is er nog een zeer groot, fundamenteel verschil.
Maar die betreft de moderne poezie in het algemeen ; en
ik wil daar hier maar zeer kort over zijn. Het betreft de
bekende tegenstelling statisch-dynamisch ; maar ik vat die
op in anderen zin als de gangbare ; het zijn bovendien twee
leelijke woorden, en wat zeggen ze eigelijk : alle rhytme is
toch in wezen dynamisch. Men moet in de poezie niet
slechts letten op het rhytme, maar ook op vele andere
dingen, de zinsbouw bijvoorbeeld. Het versje van Breeroo
is een heel gewone, stevige zin : Daarom, prinsesje, zoo
ache ik aldermeest .... Maar niet van Duinkerkens versje
over Diogenes : wat schaduw voor mijn hoofd, wat warmte
voor mijn lijf, etc. Stel u voor, dat de bedaarde Diogenes
in zijn ton, zoo sprak. Het is een zeer wufte, hedendaagsche Diogenes. Veel moderne poezie, te beginnen met
de tachtigers (maar niet Jacques Perk 1) words hierdoor
gekenmerkt, dat zij de Porsche, volksche zinnen mist, ze is
dikwijls eager en vluchtiger. Men behoeft maar aan twee
bekende verzen uit de tachtiger jaren te denken : de zee.
de zee, klotst voort in eindelooze defining, en : de klokken
luien, luien mij uit, wat toch dat luien in godsnaam beduidt ;
aan de lange woordaaneenschakelingen in Leopold Cheops,
in Werumeus Bunings : De visch, De planten. Di g spruit
natuurlijk voort uit een andere psychische houding : Kloos
Wilde een nieuwe werkelijkheid en Naar beeld, niet slechts
een nieuwe „zuivere- beeldspraak. De conclusie die ik
hier voorloopig uit wil trekken, is deze dat men (van
Duinkerken b.v.) voorzichtig moet zijn, met de „echte dynamische gedichten te verwerpen, ze te musisch en
een te ijl spel met woorden en klanken te achten. De
na-oorlogsche gedichten, de „intense" zijn dikwijls forsch
en sterk, al zetten zij een „gewone", fatsoenlijke zin niet
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op de mast van het rhythme. Ik stel gram als een modern,
gelijkwaardig symbool het felle „Virgo" van Marsman tegenover de teedere Mathilde-droomen van Jacques Perk.
Bovendien, er zijn moderne verzen, die onder de schijn
van al het specifiek na-oorlogsche veel van een ouderwetsche
rust in zich bevatten.
De heer Schlichting sprak van een golvende rhythmus,
en meende voorbeelden daarvan zeer ver, en speciaal in de
Engelsche literatuur, to moeten zoeken. Maar men kan daarvoor veel beter, het spreekt vanzelf, naar die hartstochtelijke
Duitschers gaan, en ook zeer moderne Nederlandsche verzen
molten genoemd worden. B.v. de volgende strofen
Gerechtigheid, vergeet de dwazen,
die -- van het snelle woord misleid. -verguisden wat bier dient beschreid:
haar schaduwlooze maagdlijkheid.

Of de volgende
Een hand, een oog, de reken
van witte tanden vol,
de weeke keel, de beken
van haar dat stroomend zwol :
zij zullen zijn vergeten
en, levend nog, verwoest.
Maar eeuwig zal ik weten
dat ik hier kon en moest -vernederd in ellende
maar zingend als het riet —
een hart dat zich niet kende
doen bidden in mijn lied.

De verzen die ik hier citeer, hebben alle een „technische
bizonderheid, die ik in Been enkel ander modern gedicht
vind. Maar er blijkt hier weer eens overduidelijk dat poezie
niet 'outer, betrekkelijk eenvoudige, techniek is, die bij een
eerste oppervlakkige lezing al doorgrond kan worden. 1k

vond het eigenaardige van deze verzen eerst na langdurig
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geestelijk verkeer met den bundel waarin het eerste is opgenomen, en die al Been zeer aantrekkelijken, maar veelbeteekenenden naam draagt. En daarom wil ik, los van een
uitvoerige beschouwing over het geheele werk van deze
dichter, over deze korte strofen verder niet spreken. lk wil
slechts insinueeren (niet bewijzen) dat ook podzie slechts
het werk is van een allerindividueelste persoonlijkheid, en
misschien is dat een onvergeeflijke zonde in dezen tijd, die
om gemeenschaps, katholieke kunst vraagt, waarin men
als braaf en evengoed modern en ontwikkeld katholiek, maar
zeer medelijdend en geringschattend moet doen, tegenover
al dat „intense - . Want weet gij, hoe Chesterton definidert
wat „intens - is? Dr. Schlichting vertelt het ons : een ding
tegelijk doen, en dat verkeerd. Ja, dan zijn de moderne
kunstenaars hopeloos eenzijdig I En onder de katholieken
ook, zijn er jongeren die „trachtten aan te toonen dat Katholiek Nederland ook in intensiteit gesorteerd was". Neen
maar 1 Gelukkig is van Duinkerken „minder aangetast" door
die dwaling 1 Die doet een heele boel Bingen, en allemaal
goed 1 Ja die Chesterton, die weet het toch maar I Hij is
eens de „laughing philosopher - genoemd, Bus is alles waar
wat hij zegt. Want Hegel bijv. was veel te ernstig en wijsgeerig. Chesterton geeft lachend definities, waarop men ernstig
voort kan bouwen. Maar verplichtend is dat natuurlijk niet,
men kan ze ook niet a serieux nemen. Eigenlijk geloof ik
er niets van dat als je jets intens doet, het juist verkeerd
moet zijn. En ik vind het ook gevaarlijk, om een term een
heele kunst te veroordeelen. Ms men even nadenkt, blijkt
wel dat deze term van de kunst zelf niet veel kan zeggen,
of Bever weinig en veel. Het is toch niet geheel onbeduidend, wanneer iemand van de kunstenaars verlangt of zegt,
met de bekende gemeenplaats, dat ze „intens Leven" ? Onder
kunst verstaan wij moderne menschen lets geheel antlers
dan de goede middeleeuwers die niet onderscheidden tusschen de kunst van een slotenmaker en een beeldhouwer
(wat overigens de beeldhouwers en de schilders zelf dachten,
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daarvan hebben wij, althans op schrift, Been getuigenis over)
Kunst is voor ons, laat ik maar eenvoudig zeggen, blijkens
het werk van Dante, Michel Angelo en Shakespeare lets
wat erg met het leven te maken heeft ,ja met een zekere liefde,
niet voor een of ander meisje, maar, gek he, zoo maar voor
het leven, Natuurlijk maakt dat de kunst niet. Dat weten
de kunstenaars zelf het best, vooral onze moderne beeldhouwers. Die zullen wel niet intens doen, als ze beeldhouwen,
en schrijvers en schilders niet als ze schrijven of schilderen.
Want het maken van het werk eischt overleg. Maar het blijft
waar, dat na al dat zorgvuldige, geduldige werk er sours
woedende en opstandige dingen te voorschijn komen, die
niet klassiek aandoen. De kwestie is eigenlijk zeer eenvoudig.
Mijnheer Dingemans verlangt dat de kunstenaars mooie dingen
maken, am aardig mee te versieren. Kunst echter is niet
alleen „dienend - , maar ook vrij en opstandig. Ze is niet
onderworpen, in elk geval, aan de „gewone menschen met
hun normale gevoelens - . Want voor die is kunst lets belachelijks en de kunstenaar een zondig mensch.
Maar is de kunst dan niet voor de „medemenschen Neen, in eerste instantie niet. Men zou het misschien zoo
kunnen zeggen : de schepping is door God voor den mensch
gemaakt, opdat hij er zich over verheugen zou. En de kunstenaars, de dichters onder ons, die beseffen dit somtijds
en bewonderen, los van aardsche belommeringen, en trachten
na te bootsen. Misschien dat andere menschen dat weer
moo' vinden, en ook leeren bewonderen.
Maar hiermee is de kwestie volstrekt niet opgelost. Immers, de beer Dingemans wil „mooie dingen" our zich been
zien, en de „intense - kunstenaars willen hun medemenschen
blij maken met hun gewrochten. Wat te zeggen over dit
conflict ?
De heer Schlichting geeft een aardig voorbeeld. Hij zegt
„Ik moge een voorbeeld geven. Als een beeldhouwer tegenwoordig een moeder met kind afbeeldt, dan is het lien tegen
een, dat hij een gebogen moeder met een suf kind maakt,
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in doffe berusting - . En dan zegt hij dat dat een exceptioneel
Cook een intens 7) gevoel is, en geeft hij een breedvoerige
analyse van het normale gevoel van een moeder voor haar
kind, waar de gewone menschen ook niet veel van zullen
begrijpen. Ik merk terloops op dat ik nog nooit een beeld
van een Katholiek gewoon kunstenaar heb gezien dat al die
normale gevoelens weergeeft. Maar dat over die treurende
moeder lijkt me toch wel wat overdreven. Ik ken weinig
moderne beeldhouwkunst, ben over het algemeen lang niet
zoo goed thuis in de geheimen, in de namen der persoonlijkheden op het gebied der moderne kunst, als vele jongelieden en ook de heer Schlichting, vrees ik. Maar over het
weinige dat ik ken, kan ik toch niet anders dan nogal
gunstig oordeelen. Ik vind dikwijls wat ik nooit aantref in
onze degelijke Roomsche kunst ; een verwondering en eerbied voor het geheimzinnige dat alle dingen tenslotte zijn,
bijvoorbeeld de ongeloofelijk ingewikkelde, vreemde verhouding tusschen twee menschen, die het moederschap is.
Maar ook hierin is geen oplossing to vinden, Want het
felt blijft bestaan, dat gewone menschen met hun normale
gevoelens, blijkens het stukje van den heer Schlichting, zich
in de moderne kunst niet terugvinden. En afbeeldingen van
moeders en kinderen behooren speciaal thuis in de Katholieke Kerk, en de Katholieken zijn wel allemaal gewone
menschen met normale gevoelens. Dus zouden de kerken
altijd voor de moderne kunst gesloten moeten blijven, zij
zou nooit kunnen „gekerstend - worden.
Ik beken nederig, dat ik hiervoor geen eigen oplossing
heb. Ik vertrouw meer dan de heer Schlichting op het oordeel van ter zake kundigen en houd niet van die tuchteloosheid der meeningen, die een opstandige idee verkondigt
onder volkomen negeeren van de argumenten der erkende
deskundigen. 1k houd mij daarom in dezen aan wat jan
Engelman in bet „Gildeboek" schreef naar aanleiding van
het werk van Henri Jonas. Het is een prachtige. warme
beschouwing, die weldadig aandoec temidden van zoovele
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schrale betoogen over deze materie. Hij vat zijn wenschen
aldus samen : toenadering tusschen de Kerk en de beste
kunstenaars, die op dit oogenblik bereikbaar zijn. En volkomen terecht. Het zou goed zip., voor de Kerk en voor
de kunstenaars. Want de Kerk is een levende bron van
inspiratie, zij omvat de geheele menschheid, en haar geschiedenis. Zij is het eenige geneesmiddel, wanneer iemand
door vereenzaming verarmen zou ; en van haar zouden de
kunstenaars ook de glimlach van een moeder kunnen leeren.
Er is veel dat goed menschelijk, en voor menschen verstaanbaar is, in de Kerk.
Maar ook voor de Kerk zelf zou het goed zijn, als zij
de beste kunstenaars die er zijn tot zich wist te trekken.
Men eert God het best door de zuivere intentie en het
goede leven, en deze vormen de verdiensten en de eigenlijke
rijkdommen van de Kerk bier op aarde. Maar God wordt
ook geeerd wanneer de krachten die Hij aan de menschen
gaf, bijna onbewust en toch door harde en moeilijke arbeid,
zich verwerkelijken in de kunst. En daarom is er veel voor
te zeggen, en is het een schoon ideaal ; dat de Kerk altijd,
zooals in de Middeleeuwen, de Renaisance en de Baroktijd
de beste kunst binnen haar muren behoort op te nemen.
Zij is altijd geweest de beschermster van het schoone, zij
bevorderde overal en altijd de cultuur. Laat men in Nederland niet te Jansenistisch, te Calvinistisch van opvactingen
zijn, te veel naar de gewone menschen met hun normale
gevoelens kijken. Want men behoeft er niet voor te vreezen,
dat deze niet altijd zeer schoone voorwerpen zouden blijven
voortbrengen. De gewone menschen hebben alle macht al,
en de publieke opinie. Aan hen behoort niet het oordeel
over wat schoon, en kunst is. Kunst is van een hoog geestelijk niveau, waar velen niet bij kunnen ; en dat is niet erg,
orndat men op vele wijzen het leven kan goed maken en
veredelen. Maar het is een veeg teeken, wanneer in Katholiek Nederland, in wat zichzelf de leidende cultureele kringen
noemen, ondanks alles wat wordt beweerd en neergeschreven,

324
de eerbied afneemt voor het asociale, individueele dichterschap en de geheele geesteshouding, die daarmede is verwant.
J. M. KRAMER.
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ZWUGEN OVER DEN ZWIJGER
Er is een man gestorven voor zijn land,
dat hij ontrukt' aan baatzuchts harde hand.
Maar wie redt thans partij-ziek Nederland ?
Men zal met tact zijn roem in parten snijden,
doch, hem herdenkend, star de vraag vermijden
Zou hij dit Holland ook bevrijden ?
FRANZ VON OLDENBURG ERMKE.

GANDHI
Belachelijk in 't oog van welgekleede Heeren
En leelijk met zijn mond, die vele tanden mist : —
Naakt is de waarheid en de proof van spot en twist.
Leelijk de waders, die lijden en ontberen.
FRANZ VON OLDENBURG ERMKE.
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POLITIEKE KRONIEK XVIII
PRINCIPIEELE KATHOLIEKE STAATKUNDE
In Studidn van Januari 1932 heeft Dr. Arn. Borret S. J.
zich tegen mijn beschouwing over Principieele Staatkunde
in Roeping van Augustus 1931 verweer3. Het benutten van
dat goed recht grijp ik gaarne aan om nog dieper op deze
belangrijke zaak in te gaan. Want belangrijk is zij : de vraag
naar het principieele in de katholieke staatkunde ; en het
misverstand daarover leidt tot ernstige gevolgen ver in het
gebied der staatkundige practijk. En nu er in de latere jaren
zoo weinig bezinning daarover is tot in de hoogste regionen
onzer practische politiek ; en nu ook de geroepen leeraren
in alle talen zwijgen ; nu heeft zeker de staatkundige medewerker van Roeping den plicht, in dit geding alles te doers,
wat tot verheldering en verdieping van het gestelde probleem
kan bijdragen.
I.

E

ERST wil ik uit den weg ruimen die kleinere moeilijk-

heden en meeningsverschillen met mijn geachten
tegenstander, die met de hoofdzaak weinig te makers
hebben, maar die toch te hinderlijk zijn om ze niet nog eens
goed te bekijken.
Pater Borret verdedigt de door „de Vereeniging voor
Staatkunde van de studerten der Nederlandsche Handelshoogeschool" gevolgde en door mij aangevallen methode
om tot een wetenschappelijk-verantwoord inzicht in principieele staatkunde te geraken. Hij vindt het voldoende, „om
van de groote politieke stroomingen in ons land, telkens
een man, die dan als gezaghebbend vertegenwoordiger der
bewuste richting heette te molten Belden, te laten optreden..."
Maar dat is niet voldoende, zoo Lang waar is, wat door mij
werd gesteld — en nu bepaal ik mij alleen tot principieele
hatholieke staatkunde 1 — dat „in die partij (de R.K. Staats-
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partij) onder hen, die zich op het wezen van hun partij
bezinnen, groote meeningsverschillen over het principieel
karakter van katholieke staatkunde bestaan - . En pater Borret
heeft volstrekt niet het recht, deze duidelijke uitspraak van
mij aldus te interpreteeren : „want binnen die stroomingen
(o.a. dus katholicisme) zijn weer onderscroomingen en die
hadden alle aan het woord moeten komen". Wie de zaak
stelt, zooals ik het deed, is nog heelemaal niet aan onderstroomingen toe, omdat het algemeen erkend inzicht in het
bestaan van de strooming ontbreekt. Pater Borret pleegt hier
een allergemakkelijkste maar ook allergevaarlijkste petitio
principii. „Voor de katholieke staatkunde is die synthese
al sinds eeuwen gemaakt", is de stelling van pater Borret,
die echter door mij allernadrukkelijkst wordt bestreden. En
ik hoop nu nog duidelijker te kunnen aantoonen, dat die
stelling door pater Borret volstrekt niet aannemelijk wordt
gemaakt; maar dit aanstonds.
Het is heel begrijpelijk, dat studenten bij het opzetten
van een cursus-indeeling zich er tevreden mee stellen, van
elke richting een te hooren. Als zij dan maar, hoe „verdienstelijk- hun werk is, begrijpen, dat het „bescheiden"
is — en wetenschappelijk niet aan de maat voldoet. Maar
erger dan dat is : dat de voordrachtgever meent, dat het
zoo voldoende is. Niet natuurlijk uit zelfoverschatting —
bij iemand als pater Borret zal men daaraan wel het laatst
denken 1 — maar wel uit de overcuiging, dat „de synthese
al sinds eeuwen is gemaakt."
1k handhaaf dus : dat, bij den stand van het geding over
principieele katholieke staatkunde, voor het verkrijgen van
voldoend wetenschappelijk inzicht onmogelijk kon worden
volstaan met het aan het woord laten van een opvatting,
en dat, ter bereiking van hun doel, de studenten — desnoods over meer jaren verdeeld — mijn gedachte „alleen
reeds uit het katholiek milieu verschillende — tenminste
drie of vier — personen van gezag aan het woord te laten
komen" moesten overnemen.
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En nu nog een andere zaak vooraf. Pater Borret citeert
uit een belangrijk artikel van Joseph Keating „Reconstruction- in „The Month" van November 1931. Over dat artikel
zelf aanstonds. Maar hij voegt er aan toe : „Dat is heel wat
duidelijker taal dan die van Prof. Veraart met zijn wonderlijke onderscheiding tusschen Katholicisme als Openbaring
en Katholicisme als Wereldmacht ..... " Wel, als die onderscheiding zoo wonderlijk is, waarom heeft pater Borret dan
verzuimd daartegen stelling te kiezen, toen zij volop aan de
orde was : in de Meivergadering '31 van de Rechtskundige
Afdeeling der K. W. V. ? Zij was immers neergelegd in
mijn toen in behandeling gebracht praeadvies over „Kapitalisme en Katholicisme" — dat de lezers van Roeping thans
ook kennen — en maakte daarvan een der belangrijkste
grondslagen nit. Zonder die, naar mijn meening, onmisbare
onderscheiding in het katholicisme ; zonder Welke onze katholieke : economische, sociologische ..... en staatkundige
beschouwingen haar wetenschappelijke waarde verliezen; kon
dat praeadvies het eenvoudig niet stellen. Kapitalisme, of
eenig ander complex van maatschappelijke verschijnselen,
kan niet behoorlijk onderzocht en beoordeeld worden vanuit
het katholicisme als openbaring alleen ; dan zijn en blijven
er waardevolle leidende gedachten, maar die zijn niet voldoende ; het Katholicisme als een geordende Wereldmacht,
die in gestadige ontwiltheiing, met verflauwing en versterking,
maar altijd door, zich in de geschiedenis der menschheid Binds
twee duizend jaren een onverwoestbare plaats beet veroverd-,1)
is noodig voor een waarlijk wetenschappelijke behandeling.
1k ben bij die opvacting in goed gezelschap 1 Beysens —
dien pater Borret elders in zijn artikel, maar tevergeefs,
tegen mij tracht uit te spelen — zou mij waarlijk niet hebben geschreven : „ .... uw laatste praeadvies. a vond het
prachtig Pik had het al wel driemaal gelezen) ...." indien

1) Zie Roe in loopende jaargang, biz. 15.
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het op zulk een alles beheerschend punt een fout inhield.
Allicht zou onze veruit baste danker bij de derde lazing
het „wonderlijke - en dus „verkeerde - van mijn opzet hebben
bespeurd .... .

II.
Maar nu ben ik ook meteen in het hart van de kwestie.
Wat pater Borret voor principieele katholieke staatkunde
aanziet, is dat heelemaal niet. Ten hoogste geeft een betoog
als het zijne „eenige redelijke richtlijnen voor staatkunde
in bet algemeen - . En dan had het even goad door Verrijn
Stuart en van der Waerden kunnen zijn gehoudenl Postulaat van wijsbegeerte is nu eenmaal, dat het de rechte rede
binds ; de rede van den heiden en van den christen, van
Sint Thomas en van Aristoteles.
En vanaf de eerste zinnen van zijn betoog stelt pater
Borret niets anders. Letterlijk zegt hij tot de Rotterdamsche
studenten : „Het zal vermoedelijk eenige verwondering bij
u baren, wanneer ik aanvang met u te zeggen, dat hetgeen
men gewoon is met den naam van katholieke maatschappijen staatsleer aan te duiden, eigenlijk niets specifiehs Katholieks bevat. 1) Die leer is niet met het katholicisme in de
wereld gekomen, staat en valt niet met het katholicisme.....
De maatschappij- en staatsleer echter behoort tot het domein der natuurlijke waarheden, der waarheden derhalve,
die met het menschelijk verstand, zonder hulp der openbaring, te bereiken zijn".
Tegen daze twee geciteerde zinnen heb ik bedenkingen
genoeg. Maar in ieder geval bevestigen zij, dat Pater Barret
heeft willen geven „eenige redelijke richtlijnen voor staatkunde in het algemeen - , dat hij stellingen heeft willen
geven, die elk redelijk mensch moeten binden.
De fout is nu — en dan komen meteen mijn bedenkingen 1
— dat pater Borret meant, hiermee te kunnen volstaan.
Afgezien dus voor het oogenblik van de vraag, in hoever
9 Cursiveering mijnerzijds. V.
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hetgeen hij als „redelijke staatkunde" voorzet aan eischen
van algemeen bindend zijn voldoet, — katholieke principieele
staatkunde is met dat betoog van redelijke richtlijnen in bet
gebeel niet uitgeput, ja, deze maken daarvan maar een uiterst
bescheiden onderdeel uit.
Pater Borret is vervallen in dezelfde fout als Cathrein en
zooveel andere zoogenaamde neoscolastici : dat zij meenen
het diepere of principieele van sociale, economische, staatkundige beschouwingen of te kunnen met een „redelijkheidsbetoog - . Daardoor hebben zij de klove tusschen hen
en de ernstige denkers over de feiten der geschiedenis —
noem ten onzent Struycken — steeds vergroot. In haar volstrektheid is de geciteerde stelling : „de maatschappij- en
staatsleer echter behoort tot het domein der natuurlijke
waarheden, der waarheden derhalve, die met het enkel
menschelijk verstand ..... te bereiken zijn", volmaakt onjuist. Afgezien van de vraag, Welke „natuurlijke - waarheden
die leer bevat, — zij bevat vele andere waarheden, waarheden namelijk gekend door de studie der geschiedenis. Daarmee zijn we nog volstrekt niet — zooals pater Borret schijnt
te meenen — op het gebied van „de practische beleving
der door de rede opgebouwde .... abstracte beginselen",
wij zijn nog geheel op het gebied der beginselen, of beter
gezegd : der leidende gedachten, die dan echter niet door
redelijke deducties maar Tangs inductieven weg worden
gekend.
Pater Borret had de Rotterdamsche studenten niet in den
waan molten brengen, dat zij met zijn betoog de diepere
waarheden der katholieke staats- en maatschappijleer hadden
leeren kennen ; het belangrijkst en moeilijkst gedeelte, waar
juist de typisch-katholieke staatkunde zou worden geleerd,
onthield hij hun: het deel, waar de ontwikkeling wordt gekend van het katholicisme als Wereldmacht op het staatkundig gebied. Dat deel, waar vergelijking van binnen- en
buitenland, en van tijdperken in de verschillende landen, de
leidende gedachten of beginselen leers kennen, die de ka-
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tholieken tot eigen staatkunde hebben gebracht en o.a. de
Nederlandsche katholieken ertoe brachten een eigen R. K.
Staatspartij te stichten. Allesbehalve zouden de Rotterdamsche
studenten dan hebben gedacht „dat de katholieke maatschappij- en staatsleer slechts van geringen omvang is"; zij
zouden begrepen hebben, dat hier een rijke en onuitputtelijke stof voorhanden is, niet van practische vraagstukken,
maar van leidende gedachten, die opkomen en vergaan, die
ons nu sours verbazen en die toch destijds de geesten en.
gemoederen — denk aan leerplicht, persoonlijke dienstplicht — tot geweldige uitbarstingen „om het beginsel"
voerden.
Zelf voelt mijn geachte tegenstander, die toch ook heeft
ervaren, hoe gevaarlijk de redelijke deducties zijn, die dan
de „redelijke maatschappij- en staatsleer" zouden uitmaken,
en die b.v. heel goed weet, hoeveel stukken al van Cathrein's
Moralphilosophie (vrouwenkiesrecht1) zijn afgekapt1 — dat
hij met een consekwent volhouden van een aantal, „natuurdie met het enkel menschelijk verstand,
lijke waarheden,
zonder hulp der openbaring, te bereiken zijn", er in geheel
niet komt. Reeds in het begin van zijn retie spreekt hij van
„logische deducties uit hetgeen godsdienst ons (voorhoudt) -1
Maar verderop spreekt hij zelfs van de „verandering", die
in de „boven beschreven natuurrechtelijke verhouding van
den staat tot den godsdienst" is gekomen „sinds het Christendom zijn intrede in de wereld heeft gedaan." Maar wat
moeten van die beschouwing maken joden of atheisten, die
geheel waren ingesteld op een „kathoiieke maatschappijleer"
„met het enkel menschelijk verstand" cekend ? Toont
heel deze passage niet zonneklaar aan, dat een katholieke
maatschappijleer het o.a. zonder het historisch katholicisme
niet kan stellen? En dan beperkt pater Borret zich bier nog
— geheel willekeurig — tot het katholicisme als Openbaring ;
maar het veel meer voor alien openliggende en toegankelijke
„Katholicisme als Wereldmacht", de grondslagen van de
verhouding van den paus tot den Hohenstaufer, Pius VII
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tegenover Napoleon I, Centrum in Kulturkampf, Nederlandsche schoolpohtiek vormt dat sours Been beginselen
van katholieke staatkunde, zeker wel zoo belangrijk als de
beginselen van de zuiver redelijke deducties ?
Natuurlijk mocht niemand verlangen, dat dit alles op een
avond grondig zou worden behandeld. Maar niet al te
moeilijk zou het Loch zijn geweest our de door mij in mijn
Roeping-artikel van Augustus 1931 gestelde vragen te beantwoorden : Wat leidt de katholieken ertoe, een eigen
staatkunde te gaan volgen? En in concreto : wat heeft b.v.
de Nederlandsche katholieken ertoe gebracht een eigen
R.K. Staatspartij te stichten ? Daarbij zou het eigene, dat
het katholicisme vooral dan als Wereldmacht altijd
heeft, Haar voren zijn gekomen — en zou juist bij de vele
andersdenkenden een duidelijk begrip zijn gebracht over de
historische noodzakelijkheid en van katholieke staatkunde
voor Nederland — van een R.K. Staatspartij.i)
en
Ik noemde reeds vroeger het door pater Borret met bewondering geciteerd artikel van Joseph Keating : een belangrijk artikel. Maar met volledige onderschrijving van zijn
uitspraak „that the Pope can recall mankind, believers and
unbelievers alike, to..... observance (of) a code of conduct
(which) Christianity clarifies, emphasizes, sanctions and upholds", — alweer is dat niet voldoende voor de beginselen
van katholieke staatkunde. Weliswaar gaat dat een veel
wat
betere richting uit dan de richting van pater Borret
deze niet schijnt te vermoeden maar de grondslagen van
katholieke staatkunde worden daarmee nog in het geheel
niet blootgelegd. Daarvoor moet de geschiedenis, moeten
de rijk gevarieerde omstandigheden meewerken moet
men Polen en Ierland en Frankrijk en Nederland van vele
tijden kennen. En dan blijkt het puurste uit de rede ge1) Proeven van zulk een behandeling van - principieeIe katholieke staatO pstellen over Politiek, III, V. vooral X. Ook
kunde vindt men in mijn „
in het artikel van Dr. Gerard Wagenaar C.M. in De Beiaard van Dec.
1924 Kiesrecht,
Eenheid en Moraal".
„
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abstraheerde postutaat van zeer weinig invloed te zijn en
zijn de bloedwarme verSchijnselen van alles beheerschende
beteekenis. Beginselen van katholieke staatkunde — over
verhouding tusschen perk en staat, school en ouders, over
arbeiders- en andere sociale vraagstukken — hebben dan
een eigen historische afleiding, historische begrenzing, historische gestalte. Al is de laatste oorsprong in het geweldig
licht der Openbaring en in het kleine licht der zede ; grondslagen, die onmogelijk kunnen worden gemist, vinden wij
door het zorgvuldig nasporen van het feitelijk gebeuren.
„Gaat en onderwijst alle volken" is een katholiek staatkundig
beginsel, waarover de rede — o pater Borret 1 — hoegenaamd geen licht verspreidt ; wie echter zou meenen, dat
hij met deze openbaringswaarheid de katholiek-staatkundige
beginselen voor de behandeling van het Missievraagstuk
had blootgelegd is toch werkelijk naief I En zulke naievelingen zijn er, helaas, genoeg — en berokkenen ook schade
genoeg in onze practische politiek.
III.
Nu nog jets over de verdediging, die pater Borret geeft
voor hetgeen dan als redelijke maatschappij- en staatsleer
wordt voorgedragen.
Hier wordt het zoo waardig betoog van pacer Borret
even ontsierd door een flauwe en weinig schrandere grap.
Als ik spreek over de door hem verstrekte „wetenswaardige
gegevens van algemeen-wijsgeerige beteekenis" en daarvan
zeg dat deze „toch volstrekt geen algemeen bindende kracht"
hebben, dan noemt pater Borret dat een „contradictio in
terminis - . Laat de geachte schrijver mij wat meer eerbied
laten voor zijn wijsgeerige scholing I Denkt hij sours, dat
hij maar gegevens van algemeen-wijsgeerige beteekenis heeft
te verstrekken our alcemeen-bindende kracht los te slaan ?
Dat zou een superbia philosophica naast de bekende superbia theologica brengen, die onze wetenschappelijke gedachtenwisseling nog weer eenige Braden moeilijker en onaan-
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genamer zou maken. Heusch, gegevens van algemeen-wijsgeerige beteekenis — zooals die over eigendom en gezag
door pater Borret zijn verstrekt — zijn nog allesbehalve
dwingende waarheden, zooals ik heb vastgesteld en nog
hoop vast te stellen. Is een neutraler term dan „beteekenis mogelijk ? Wanneer zullen deze en dergelijke grappen nu
toch voorgoed uit ooze wetenschappelijke polemieken verdwijnen ?
Als men de wijsgeerige argumenten van Sint Thomas en
Leo XIII voor het privaat eigendomsrecht critisch beschouwt,
dan komt men tot deze conclusie — zie Roeping Aug. '31
blz. 723 — dat „zeker een ordelijke samenleving wel niet
denkbaar (is), waarin de individueele personen niet over een
en ander beschikken, wat zij binnen zekere grenzen „hun
eigen" kunnen noemen - . Stellig komt men niet tot de conclusie, dat de productiemiddelen nooit ofte nimmer zouden
molten komen uitsluitend in handen van grootere of kleinere
gemeenschappen, zeg de publiekrechtelijk-georganiseerde
bedrijven. Stellig verzetten die argumenten, Welker waarde
ik thans buiten beschouwing laat, zich niet tegen de voortschrijdende coôperatie op het landbouw-productiegebied,
vertrusting en dergelijke, waardoor het individu steeds minder
de productiemiddelen „zijn eigen" kan noemen. Welnu, dan
blijkt zonneklaar, dat, bij den stand der thans in veel deelen
der wereld bereikte sociaal-economische ontwikkeling, dit
heele vooropstellen van die leer van het privaat eigendomsrecht mis is, dat de ervaringswaarheid, die ik boven noemde,
„heusch niet van zoo beheerschende en z(56 omvangrijke
beteekenis (is), dat zij grondslag kan zijn van katholieke
staatkunde en van de staatkunde der R. K. Staatspartij in
het bijzonder".
Het is goed, hier nog eens zeer dringend waarschuwend
te spreken. Kent men aan die „wijsgeerige leer van het
eigendomsrecht - grooter beteekenis toe dan ik haar gaf,
dan heeft men over eenige jaren weer een stuk van zijn
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„Moralphilosophie " of te kappen, zeer tot schade van het
prestige van die filosofie1 Blijft men, als pater Borret, „middenstanders - , die over eenige jaren misschien nog maar als
zeer ondergeschikte beteekenis hebbende „ambachtsnijveren"
moeten worden beschouwd, als „ruggegraat der maatschappij aanzien, op grond van die privaat-eigendomsrecht-beschouwing, dan heeft men zeer waarschijnlijk zijn „maatschappijen staatsbeschouwing - opnieuw geblameerd. En heel de
beteekenis van Beysans' zoo belangrijke studie over het
Eigendomsrechc is juist : om de beteekenis van de metafysiekabstracte leer tot de allerkleinste proporties terug te brengen en volop ruimte te geven aan de leidende gedachten,
die in den loop der maatschappelijke ontwikkeling te voorschijn komen. (Zie in het bijzonder § 4. Privaat-bezit van
grond en productiemiddelen, collectivisme). En dan doet
het er heel weinig toe, dat Beysens' eigen bistoriscbe uiteenzetting in § 5 treffende leemten vertoont. Wie Beysens'
opvattingen kent, weer, dat niemand meer begeerig is om
in de concrete dingen naar gebleken noodzakelijkheid te
veranderen en aan te vullen.
Bij zijn repliek op mijn aanval op de wijsgeerige gezagsleer als onderdeel van principieele katholieke staatkunde
komt de waardigheid van het betoog bij pater Borret weer
even in het gedrang. Over den omvang van mijn wijsgeerig
inzicht kunnen grooteren dan hij hem inlichten 1 Beter was
het geweest, met argumenten mijn aanval te weerleggen,
en dus uiteen te zetten, Welke waarde voor katholieke staatkunde de wijsgeerige gezagsleer wel heeft. Op Been enkel
moment der wereldgesshiedenis hebben de katholieken met
deze gezagsleer staatkundig lets kunnen uitrichten 1 Noch
bij de Fransche, noch bij de jongste Spaansche revolutie.
Integendeel, de zelfs in haar absoluutheid te ver gaande
„logische- deducties — als „eerbied voor den drager van
het gezag - (Borret) — hebben een optreden, ontleend aan
de redele verhoudingen, stellig gefnuikt. Met het koningschap hebben de katholieken eeuwenlang in vele landen

336
geen raad geweten, vooral toen de abstracties en deducties
nog omvattender waren dan nu in pater Borret's uiteenzetting nog het geval is ; daarvan is nu dan nog over die
„erfelijke gematigde monarchie", waaraan „de voorkeur dient
te worden gegeven" 1 Hoe zullen de Zwitsersche katholieken
toch wel opkijken, als zij moeten vernemen, dat die voorkeur berust op „abstracte redenen . . . . on tleend aan de
persoonlijke waardigheid der onderdanen, aan her gevaar
van machtsmisbruik van de zijde der gezagsdragers, aan de
noodzakelijkheid van eenheid in de leiding en aan de wenschelijkheid om verleden, heden en toekomst in de yolkshistorie geleidelijk aaneen te doen sluiten" .... Waarlijk,
even zoovele drogredenen van het abstraheerend ... of uit
den duim zuigend verstand 1
IV.
Het is mij steeds duidelijker geworden, dat die principieel
katholieke staatkunde a la Barret geenszins ongevaarlijk is.
Niec alleen om wat zij onthoudt aan voorlichting over reeele
leidende gedachten op staatkundig gebied ; niet alleen om
de allergevaarlijkste deducties, die zij als algemeen-bindend
voorhoudt, zonder dat zij dat ook maar in het minst zijn ;
maar vooral om de gevolgen, die zij heeft op practisch
staatkundig gebied.
In het Studien-artikel komt deze aap dan ook geheel uit
de moues. Hier volgt het slot
„Prof. Veraart moge nog zoo hard van den toren blazen,
de „beginselen" zullen nooit tot een vergane periode gaan
behooren en naar gelang onze emancipatie tot een voldongen feit gaat uitgroeien, zal het immer noodiger worden ze
altijd helder voor oogen te houden, deels om de niet-katholieken van het absoluut redelijke Bier beginselen te overtuigen, deels om de katbolieken laij al bun onderling afivykende
inzichten en opvattingen omtrent hetgeen de practiscbe politiek
vereischt, toch altijd in bet principieele in eenheid te zamen te
houden. Anders springen wellicht eenigen uit den band en
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gaan uit gebrek aan wijsgeerige scboling, hun persoonlijk inzicht in hangende kwesties van staatsbeleid als het eenig
juiste uit katholiek principieel staatkundig oogpunt verkondigen, daarmede de eenheid der katholieke staatspartij bedreigende ; zie dat is bet, wat niet kan worden gedule.
De cursiveeringen zijn van mijn hand.
Welnu : de toeleg is volkomen duidelijk.
Wij hebben dat bloedeloos apparaat van wijsgeerige staatkunde noodig, opdat niet door wijsgeerig ongeschoolden,
als Uw dienaar, de eenheid der katholieke staatspartij wordt
bedreigd 1
Wij hebben dat noodig, opdat tot in lengte van dagen
de grofste conservatief en de heetste democraat in den
politieke organisatie — met dertig afgevaardigden, om die
zestien juweelen van de Eerste Kamer niet to vergeten 1 —
samen molten blijven.
Nietwaar, die privaat-eigendom en die wijsgeerige gezagsleer huldigen ook Arntz en Blomjous, die we anders — op
grond van wat andere beginselen of leidende gedachten1
— uit de partij zouden willen trappen.
En ook Kortenhorst ma lt rustig z'n gang gaan.
Want principieele katholieke staatkunde is uitgeput met
wat „natuurlijke waarheden,..... die met het enkel menschelijk
verstand ..... to bereiken zijn-.
Inderdaad, als het zoo was, dan was de R.K. Staatspartij
van levenslang bestaan, maar de katholieke staatkunde van
haar dood verzekerd.
Gelukkig is het zoo niet, zooals ik duidelijk heb aangetoond. Gelukkig is er meer wetenschap in de grondslagen
der katholieke staatkunde dan pater Borret vermoedt.
Maar hoeveel „wijsbegeerte" moet nog worden opgeruimd
vOOr die wetenschap goed aan de beurt komt 1
J. A. VERAART.
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MARIA MAGDALENA
Mijn hart was groot,
ik Wilde alien met mijn liefde laven
geen landde tevergeefs in mijne haven
ik was een schuilplaats voor hun bange boot.
Maar met de nacht vervaagden hun gevaren
zij kozen weer alleen de wijde zee
en ik bleef eenzaam rusten op de ree ;
de golven spogen op mijn gouden haren.
Hoe komt het dan, dat er een blanke zwaan
het net ontvloog, dat hij zichzelve vlocht,
niet vleugellam van 't zilte golvenvocht ?
Uw voeten, Liefde gebalsemd door mijn Teed
door mijn bevuilde haren teer omkleed,
zijn mij op 't pad des levens voorgegaan.
HANS VAN ZIJL.
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REVOLUTIE VAN RECHTS EN NATIONAALSOCIALISME i)
I•
DE REVOLUTIE VAN RECHTS ALS SOCIOLOGISCH
VERSCHIJNSEL
NMISKENBAAR vertoonen zich nieuwe sterren aan
de politieke hemel, nieuwe lichten flitsen door de
deemstering waarin de politieke idealen en ideologiedn der XIXe eeuw, als onzekere gestalten ronddwalen.
De kapitalist op zijn plate-form, de middenstander Tangs de
lanen, de bediende en de arbeider die het kino verlaten,
de Boer die zoo pas de stallen gesloten heeft, zij alien zien
de nieuwe koers en vragen : waarheen? Als zij 's morgens
opstaan voelen en zien ze dat tijdens de nacho een andere
werkelijkheid zich heeft doorgezet, dat zij zelf anders denken
over de politieke constellaties dan gisteren. Een wonderbare
strooming heeft ze aangegrepen en voert ze mee. De verontruste bezoeker bemerkt dat hier krachten zijn losgekomen,
die een andere historische periode inluiden en de poorten
der bestaande orde inrennen. Hij vraagt op zijn beurt
Waarheen ? Doch het vage antwoord, de knetterende leuzen,
die de tot reusachtige strijdphalanksen gewordene dragers
der nieuwe werkelijkheid geven, doen hem bedenkelijk het
hoofd schudden. Wat is hier de doelstelling en hoe zijn de
middelen ? Daar zegt iemand aan de vreemde bezoeker dat
een historische beweging niet kan voorbereid worden zooals
een tooneelvoorstelling. Voor haar is er geen regie-boek.
Eerst in het gebeuren zelf vormt ze haar taal. Al wat men
doen kan, is deze beweging plaatsen in de dynamiek van
de tijd.
Ongeveer in deze zin, verhaalt ons de bekende Leipziger
socioloog, Hans Freyer, de opkomst van wat hij beet „Re1) Fragment uit een sociologisch-politieke studie over het nationaal-
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volution von Rechts", een revolutie wier krachten zeker
niet vreemd zijn aan de nationaal-socialistische beweging.
Ik behoor niet tot degenen die Freyer's „Revolution von
Rechts" ') aanzien als een vulgair propaganda-geschrift voor
het nationaal-socialisme, zooals de „Deutsche Republik"
heeft beweerd, — een boekje dat de eerste de Neste joernalist zou kunnen liquideeren met een paar geestigheden
tegen de Nazi's of tegen de, naar mijn inzicht verheven,
Stijl van Freyer. Zoo kunnen alleen zij spreken die dag-indag-uit met de rechtsen een strijd aangaaan op Leven en
dood, overeenkomstig het parool van Jos. Wirth : „Der
Feind steht rechts 1" Ons buitenstaanders en buitenlanders,
wie het vergund is de revolutie van rechts meer op afstand
te volgen en als toeschouwers, lijkt die geschrift van Freyer
uiterst merkwaardig als sociologische karakteristiek van de
nieuwe politieke strooming die in Duitschland ingezet heeft.
Zeker, ook wij zien dat Freyer's „Revolution von Rechts"
niet met XIXeeuwsch-wetenschappelijke onverschilligheid
geschreven is, wij zien waar de sympathieen van de schrijver
naar gekeerd zijn. Daar kon trouwens niemand aan twijfelen
die vroeger Freyer's boek „Der Staat" gelezen had. En
tegen een zekere tendenz in de sociologie kan ook niemand
bezwaren hebben, die haar ke pt als de leer van het „wij",
van de sociale werkelijkheid, zooals Hans Freyer haar opvat
in zijn monumentaal werk „Soziologie als Wirklichkeitswissenschaft". Dat de schrijver de werkelijkheid van heden
weergeeft zc56als hij die in zijn sociologische categorieen
begrijpt, zooals ze zich in zijn bewustzijn weerspiegelt, is
Been reden om zijn boekje als een partijgeschrift aan kant
te leggen. De zakelijke meeningsverschillen die men met
hem hebben kan in de diagnose van de „revolutie van links"
der XIXe eeuw, in de voorstelling zijner volkstheorie, verhinderen ons niet dankbaar deze sociologische tegenstelling
van links en van rechts te begroeten. Men behoeft immers
1) Hans Freyer: Revolution von Rechts --- Eugen Diederiche Verlag,
Jena --- 1931,

341
de politieke sympathieen van de schrijver niet te deelen,
de waardeering zijner categorien niet voor zuiver goud te
nemen, om ze als wetenschappelijk bruikbaar over te nemen.
Wig voor ons meenen Freyer's gedachtengang over het
sociologisch aspect van de „revolutie van rechts" bier als
uitgangspunt te kunnen nemen. Hij is de eerste ideaaltypische confontratie van twee politieke stroomingen die de
strijd om de staat hebben aangevat, de eerste poging om
de rechtsche strooming als een eigen sociaal verschijnsel
te begrijpen.
II.
REVOLUTIE VAN RECHTS EN NATIONAAL-SOCIALISME GEEN IDENTISCHE VERSCHIJNSELEN.
Alvorens nu de voorstelling van Freyer weer te geven,
nog dit. Er is door zekere auteurs die de stellingen van
Freyer gediscuteerd hebben (b.v. Fritz Borinski in zijn artikel
„Revolution des 20 Jahrhunderts-Revolution von Rechts",
verschenen in de „Neue Blaster fur den Sozialismus", Augustus, 1931), beweerd dat de „Revolution von Rechts" en
de nationaal-socialistische beweging geen identische verschijnselen zijn. Wij deelen ten voile deze opvatting. De
nationaal-socialistische beweging is een politieke part ij
zooals Hitler zelf erkent (M e i n Kamp f, VII Aufl., biz. 395),
een partij met een bepaald programma en een zeker beeld
van de ombouw der werkelijkheid. De „revolutie van rechts"
is een irrationeele strooming, een doorbraak van revolutionaire volksenergieen, de intree van een nieuw sociologisch
complex, die alleen met een typenleer begrepen wordt. Zij
is de aanvoer van ander materiaal, van „vreemde" politieke
stof.
De typenleer waarmee deze strooming begrepen wordt,
geeft ons geen uitkomst over de waarde van politieke partijen en programma's die zich de uitdrukking dezer strooming
heeten. Daartoe zijn andere begrippen noodig. Van deze
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waardeering der rechtsche strooming besluiten tot een eensluidende beoordeeling der rechtsche partijen (dat er meerdere rechtsche partijen zijn, zegt zelf dat deze conclusie
niet opgaat) is verder springen dan zijn stok lang is. Wie
dit doet, identifieert politiek affect, politieke ideologie, met
politieke actie en is simplistisch genoeg om te denken, dat
het erkennen eener bepaalde politieke strooming, het beamen
eener politieke ideologie, impliceert dat men tot een actieprogramma zou toetreden, dat zich hiervan de exponent
verklaart. Politieke actie is planmatige uitbouw of ombouw
der werkelijkheid op grond eener eigene „soziale Seinsgebundenheit", zooals Karl Mannheim ons zegt in zijn „Ideologie
and Utopie". Zij is strategisch optreden tegen vijanden,
om zijn sociaal denken en levensconceptie door de mogelijkheden van vandaag te laten omzet ten in de werkelijkheid
van morgen. Over dit optreden zelf is, zooals U gemakkelijk
bemerken kunt, niets gezegd in deze typologie, die alleen
de uitdrukking is eener „sozial-vitale Lage" (idem, blz. 86).
Deze distinctie werd treffend gemaakt door de bekende
schrijver van „Die Herrschaft der Minderwertigen", Edgar
J. Jung, in een artikel „Aufstand der Rechren", verschenen
in de „D e u t sche R u n d s c h a u" (Nov. 1931). Jung onderlijnt in dit artikel sevens het gevaar voor de nationaalsocialisten te denken, dat uit hun ideologie zich noodzakelijk
hun staatsbeeld ontwikkelen moet. „Het gaat niet op van
dynamiek te spreken en te hopen dat door het regeeren
het verstand komen zal. Een revolutionair, als hij niet de
vleesch-geworden genade is, moet een programma hebben.
De leiders en hulp-leiders moeten theoretisch geschoold
zijn, om practisch de gemeenschap te kunnen uitbouwen
volgens de geest van het nieuwe ethos. Wij hebben geen
tijd, een zwart-wit-roode bonzokratie aan het roer te laten
komen, die alleen doet wat het tegenwoordig systeem verwaarloosd heeft. Wij kunnen niet afwachten, of uit het
gistende druivesap een klare wijn words. Want de verkondigers van het nationaal-revolutionaire ethos concurreeren
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in zekere zin met het bolsjewisme, dat, niet minder actief,
even snel aangroeit als de radicale rechtspartij. Mislukt deze
in haar nieuw-bouw, die slag op slag volgen moet, om de
spanningen in het yolk te ontbinden en het marxisme dat
in alle partijen woekert bepaald uit te roeien, dan staan we
voor het „debacle" — voor de ineenstorting die de linkschen
wenschen. leder weet derhalve wat hij er aan heeft, als de
„wereldpers" het kanselierschap van Hugenberg eischt. En
even verdacht zijn de pogingen Hitler in conflict te brengen
met Hugenberg en Seldte. Stellen we ons even de ministers
voor die de nationaal-socialisten zouden benoemen — de
namen zijn algemeen bekend — in een coalitie met de
groote tactiekers van het Centrum. Wat zou er dan uit het
„Dritte Reich" geworden ? Niet eens de schets van zijn
groote lijnen".
Het hier-gemaakte onderscheid wil Been kleineerend oordeel zijn over de historische en sociale toestand die de
„revolutie van rechts" heeft ingeluid, noch over de ideologie
die hiervan de uitdrukking is. Al zal ze ook door revolutionaire kringen van rechts als dusdanig aangezien worden en
gedoodverfd als burgerlijk rationalisme. Zij verwerpen immers
de hier erkende technologie van het politieke, die zich beroept op een historisch concrete kennis ; om in haar plaats
een explosief activisme en intuitionisme voor te staan. Deze
politieke geesteshouding sterft echter, als haar idee niet
onmiddellijk omslaat in werkelijkheid, ze een werk-op-langeretermijn vergt en zich consolideert in organisaties. Wat beteekent, dat ze een ander beginsel, n.l. het organisatorische,
ter hulp roept om haar ideologie te verwezenlijken. Zoodra
dit geschied is, vangc de fatale kamp aan tusschen het tactische en de doelstelling, althans in de individualistische
tijd, die de onze is. De moeilijkheden die hieruit in elke
partij ontstaan, zijn bekend en niet te vermijden.
De bewering die in de uitdrukking van een bepaald sociaal
levensgevoel reeds een politiek programma ziet, verabsoluteert dit levensgevoel, niet enkel tegenover de eigenwaarde

344
der tactiek en de rationeele kennis der toestanden ; doch
evenzeer tegenover elk ander sociaal inzicht. Zij vergeet
dat alle politieke aspecten slechts gedeeltelijke perspectieven
openen en dus aangewezen zijn op aanvulling. Dit nu kan
slechts geschieden Tangs de gerationaliseerde weg die het
burgerlijk-democratisch denken heeft in het Leven geroepen
om de machtskampen te beslechten. Hiermee is niet gezegd
dat deze rationeele oplossing noodzakelijk geschieden meet
op het plate-form van het parlement ; doch wel, dat het
een vermindering onzer politieke kultuur zijn zou, moesten
we de rationeele oplossingen overboord gooien om de
heerschappij der instinctieve te herstellen. Wij zijn met
Carl Schmitt de meening toegedaan dat het parlement geen
debating-club is waar de waarheid theoretisch gezocht words,
en dat het een illusie was der promoters van het parlementarisme, te denken dat de parlementaire discussies de waarheid gingen uitvinden. Wie aan een dergelijke objectiviteit
der politici gelooft, denkt naief over de „vrijheicr der politieke ideedn en fantaseert over het rijk van de zuivere rede.
In de politiek zijn het realiteiten, belangen als men wil, die
op het schaakbord der discussie bewogen worden, geen
idealistische gedachtenconstructies. Doch dit is geen reden
om aan een rationeele manier voor de ordening dezer realiteiten vaarwel te zeggen. Wel integendeel,
Samenvattend kan ik dus nogeens zeggen : Men kan de
„revolutie van rechts sympathiek begroeten, zonder enthoesiast te zijn voor het nationaal-socialisme. Men kan echter
dit laatste niet aankleven, zonder het rechtsche levensgevoel
aan te kleven.
III.
XIXe EEUW EN „REVOLUTIE VAN RECHTS-.1)
Freyer heeft in zijn werkje beschouwingen over revolutie
1 In hoever de „Revolutie van Rechts - een „contra-revolutie - is en
welke de daaruit voortspruitende kenmerken zijn, kan hier niet onderzocht
worden. We verwijzen voor de studied
ezer kwestie, behoudens naar het
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en revolutionairen, die we hier gaarne zouden overschrijven ;
doch dan geraakten we te ver van de baan. Aileen dit :
Revolutie die elleen werkt met helletuigen, met geheime
organisaties, met aanslagen, is uit de mode. Noch het schavot, noch handgranaten, ja niet eens stukgeslagen vensters
maken er het wezen van uit. Geweld is slechts haar kleed
zij kan desnoods ook als wettelijke omvorming, als druk der
massa, als macht der stembus vooruittreden.1)
Haar eigenlijk wezen blijft echoer in al zijn gedaanten gelijk.
Onder de hulsels en vormen eener bestaande maatschappij
hebben zich de elementen eener nieuwe gevormd. Alles wat
de bestaande orde over zich zelf zegt, is valsch geworden.
reeds aan eh. werk van Mannheim, „Ideologie und Utopie - , naar de
artikelen van Aurel Kolnai„Gegenrevolution - , verschenen. in de „KOIner
Vierteljahrshefte fur Soziologie - , 10 jrg. Nr. 2 & 3. Deze aanwijzing
beteekent niet dat we over degeheele lijn accord aan met de stellingen
bier uiteengezet.
1 In dezelfde zin wordt de revolutiegekarakterizeerd door
Th. Geiger, de schrijver van een zeer gewaardeerd boek over „Die Masse
und ihre Aktion - , dat aan Gustave Lebon heel wat van zijn lauweren
ontneemt, in zijn bijdrage voor het „HandwOrterbuch der Soziologie-:
„Staatsstreiche, Putsche, Palast- Revolutionen, Rebellionen und andere
gewaltsame Stärungen des legalen politischen Lebens sind gewiss
Symptome fur eine revolutionar geladene Atmosphare, sie sind auch als
Einzelereignisse im Ablauf einer Revolution zu bewerten, aber sie sind
nicht Revolutionen. So kann nichtgenug vox . - einem verschluderten
Zeitungsjargon gewarnt werden, der von Revolution in einem sadamerikanischen Staat spricht, Weil dort ein General an der Spitze eines
Regiments den Prasidenten verjagt und sick selbst — fur wielange? — als
Staatsoberhaupt erklart hat. Das sind oft wiederholte Details in dem —
allerdings revolutionaren — Gesamtprozess der Umbildung von Kolonialgebieten zu modernen Kulturgesellschaften. - (blz. 515). Wij steunen hier
zoo uitvoerig op dit begrip der revolutie, omdat deze opvatting nog zoo
weinig doorgedrongen is, niet enkel in het denken van de man van de
straat, maar eveneens van de wijsgeeren en de inoralisten die over politiek
schrijven. Een treffend voorbeeld van deze gelijkstelling van revolutie en
geweldadige opstand, kan de belangstellende lezer nog vinden in het
anders zoo degelijke „Staatslexikon der GOrres-Gesellschaft-, IV Deel,
kol. 909-920. Met ons begrip der revolutie kan Hitler ook met recht
zeggen dat hi' zijn revolutie langs „wettelijke we g - verwezenlijken wil.
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Ze liegt als ze de mond opent, — liegt op die organische
manier die het niet noodig heeft, de waarheid te verdraaien,
daar de „Schwindel" met haar letters is samengesmolten.
Ja nog meer : alles wat die bestaande orde is, is valsch geworden. Ze hoeft niet Bens de mond te openen of te denken om te liegen. Haar fundamenten dragen niet, zij schijnen
het slechts te doen. Haar recht geldt niet, het functioneert
enkel. Haar dagwerk is de druk-doende ernst van volledige
gekken : al het afzonderlijke is zeer belangrijk, doch het
geheele is onzin, en een innerlijke angst weer, dat het onzin
is. Dat deze klassen bestaan en in zulke verhoudingen, dat
de machthebbers de macht hebben, en dat de officieele
stuurwielen, als men ze op de conventioneele manier draait,
het schip zullen sturen, dat het op deze stellingen aankomt
en in die richting gaat — al dat is tegenwoordig nog, doch
het is reeds hol geworden, het wordt inderdaad nog geloofd,
maar het is reeds Lang niet meer waar ....
In de XIXe eeuw, zegt Freyer, is de mensch heel en al
een „Sociaal" wezen geworden, de geschiedenis is hoofdzakelijk sociale beweging, klassenstrijd geworden. De burger
wordt bourgeois, het openbaar Leven economie, het bezit
kapitaal, de bezitloosheid proletariaat, de politiek liberalisme.
Alles, ook de revolutionaire kracht, is economle geworden.
Zoodat deze eeuw enkel materialistisch te begrijpen is.
De menschen rekenden enkel nog met grondstoffen en
krachten, om een industrieele maatschappij op te bouwen.
Een maatschappij van ingenieurs, een perpetuum mobile van
goederen, arbeidshoeveelheden, verkeersmiddelen en massabehoeften. De mensch kan in deze maatschappij enkel een
machine-mensch, een „arbeider" zijn.
Om deze economiseering vrije loop te Laren, werd eerst
de staat geneutraliseerd : liberalisme. De mensch aan de
machine echter ontwaakte. Hij die slechts middel in het
systeem was, ontwaakte tot de vrijheid zich een eigen doel
te stellen. Het spookachtig, irrationeel menschenwezen dat
als cornmunisme opdook, trad in het gerationaliseerde huffs.
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De revolutie bedreigt de industrieele maatschappij ; doch
zij geschiedt niet. In haar plaats treedt de „sociale gedachte" I
Het sociale wordt het middel waarmee het communistisch
spook zijn eigen bedreiging tegen het industrialisme lam
legt. De sociale politiek erkent het menschelijke in de mensch,
zij verandert het proletariaat in menschdom en maakc de
arbeid tot een stuk publiek recht ; anders gezegd, in de
sociale politick wordt de industrieele maatschappij staat.
Eerst een gave van boven, wordt het „sociale - , het doel
waarvoor het proletariaat strijdt. De sociale politick wordt
voor het proletariaat het symbool van de sociale vooruitgang.
Het ging niet meer tegen het industrie-systeem, maar om
zijn vernieuwing van binnen uit. De arbeiderschap had rechten gekregen ; derhalve kon ze niet enkel ketens verliezen,
zij kon ook veroverde posities kwijtgeraken. Met dit geloof,
likwideerde de revolutionaire energie der XIXe eeuw zich
zelf. Aileen de communistische kern is er trouw aan gebleven.
Geen sociale politick had het proletariaat kunnen inschakelen
in yolk, staat en maatschappij, als het proletariaat het niet
zelf gedaan had. Zijn syndicaten zijn hiervoor de strijdmachines. De sociale staat bestendigt de industrieele maatschappij. Door de sociale politick is het proletariaat principieel
ingeschakeld in de bestaande orde en is de bestaande arbeidswereld afgesloten, al bestaat hier nog, tusschen de
belanghebbende groepen, een strijd om meer of minder.
Nadat echoer het sociaal Leven geheel maatschappij geworden was, alle krachten als belangen, alle belangen als
verzoenbaar, alle klassen als sociaal noodzakelijk erkend
waren, verschijnt in haar wat geen maatschappij, geen klas,
geen belang, dus niet verzoenbaar maar revolutionair is
het yolk. Nadat de revolutie van links doodgeloopen is,
begint de revolutie van rechts. Met de liquidatie der evolutie van de XIXe eeuw was opgeruimd met de laatste
revolutie van links : alle klassen waren immers in de maatschappij ingeschakeld. Andere krachtbronnen dragen nu de
dialectische spanningen der revolutie : de yolkskrachten die
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in de wereld der sociale beweging niets waren, zijn ontwaakt.
Midden de maatschappij staat het yolk als het nieuwe beginsel dat zich in de industrieele maatschappij gevormd heeft.
Zijn bouw-formuul kan nog niemand aangeven ; het revolutionair beginsel is geen structuur, geen orde, geen opbouw.
Het is zuivere kracht. Zijn zin echter kan bepaald worden:
bet yolk is de levende kern waarrond zich de middelen der
industrieele maatschappij voor de eerste maal tot eenheid zullen samenvoegen — tenminste als ze kunnen veroverd worden.
De staat die in de industrieele maatschappij alleen strijdobject was, slechts buit, hoogstens voorzichtige middelaar
en scheidsrechter, wordt een vrij wezen, dat de revolutie
van rechts in zich opneemt. Zijn macho heeft voortaan tot
taak. uit het heden van dit wordend yolk zijn historische
toekomst te bouwen. Deze nieuwe staat, die de vrucht is
van een revolutionair gebeuren, is niet uitgedacht, geen stel
van programmapunten. Hij is de historisch geworden politieke volkswil; hij voltrekt de revolutie van het yolk tegen
de maatschappij ; hij maakt het yolk tot een handelend subject. Het yolk is geen lichaam, maar een krachtveld dat de
staat integreert tot politieke geschiedenis.
Hier worden de dingen in krachten, de economie in geschiedenis omgezec. Het land, dat in de industrieele maatschappij een terrein van uitbating en een systeem van
bezit-verdeelingen was, krijgt zijn eigenlijke zin : levensruimte
voor een yolk te zijn. In de plaats van de technische denkvormen die het industrieel systeem beheerschen, treden de
denkvormen van de politiek. Het sociale wordt van zelfsprekend,waar het vroeger een uitvinding was. Het is in het
yolk, zonder dat het georganiseerd wordt ; zijn zin is niet
meer revoluties te neutraliseeren, maar het geheel gezond
te maken.
De mensch treedt in het historisch front van het yolk,
en wordt er vrij, vrij van het maatschappelijk belang. Hij
wordt rijp tot een nieuw bestaan:
Niets anders gebeurt er tegenwoordig, dan dat de indu-
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strieele maatschappij hear disposities in de mensch verliest.
Juist daarom is de revolutie van rechts meer als een krisisverschijnsel en voorbijgaande onrust der geesten, maar als
het gaan en keeren der golven, waarin ze zich openbaart ;
meer als een beweging die in het oude systeem de macht
veroveren wil. Juist daarom is de revolutie van rechts de
inhoud des tijds.
VICTOR LEEMANS.
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GEDICHTEN VAN JONGEREN IN 1031
Paul Vlemminx : DEN HOF DER JONKHEID
— Het Venster, Nijmegen.
Louis de Bourbon : REISVERHALEN — Het
Venster, Nijmegen.
Henri Bruning : HET VERBOND — Het Sinjaal, Oisterwijk.
Chr. de Graaff: ALLEENSPRAAK — De Gemeenschap, Utrecht.

D

E steeds aanzwellende stroom gedichtenbundels, die

door de groene gaarde onzer zogezegd bloeiende
letterkunde vloeit, maakt het den debutant niet gemakkeliker. Bestaat er misschien weinig gevaar, dat de
minder-kritiese consument bij zulk een overmatige keus van
produkten, ook kieskeuriger wordt, de kritiek wordt scepcies, als zij ziet welk een lyries yolk het nederlandse toch
plotseling geworden is .... De kritiek heeft echter „ongelijk - oordeelt de aankomende poeet, en hij richt een nieuw
creatief tijdschrift op — want het publiek koopt mijn bundel. En deze al te snelle bewondering (van de vrienden)
doet weer snel zijn hart ontdooien tot nieuwe stroompjes
lyriese poezij. Hoe weinig zelfkrities is de dichterlike zin
van meerdere verzenproducenten, die meer op de mentaliteit
van warenhuizen blijkt ingesteld, dan op die van het eerzaam ambacht, dat gelijdelik tot het meesterschap voert.
*

*

*

Het geschrift van Paul Vlemminx : Den Hof der Jonkheid
bijvoorbeeld, ware beter — niet in de pen — maar wel
van de boekdrukpers verwijderd gebleven. Wellicht heeft
Vlemminx wat men pleegt te noemen talent — die hachelike eigenschap zoveler debutanten. Maar waar de keus
zo overvloedig is, gaat men met een talent niet meer in
de hof der jonkheid spanseren. Er zijn verrassender, over-
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tuigender debuten geweest dan dit van Paul Vlemminx.
Het werk van deze publicist zit nog dik in de verf, en
maar zelden beheerst hij draaglik zijn stof; veeleer wordt
hij door zijn stof beheerst. Dat dit samenhangt met een
geprononceerde zinnelikheid — mengsel van jeugd en aanstellerij — is een verklaring, maar nog geen verontschuldiging. De tragiese aardsheid van Karel van de Woestijne
en zelfs van diens discipel Urbain van de Voorde, werd
podzie in hun verzen, — Vlemminx, indien de vergelijking
niet kwalik genomen wordt, blijkt het tussenliggend reinigingsproces niet te hebben doorgemaakt en bleef in zijn aardsheid steken om hoogstens een mondvol „literaire - woorden
uit te spreken, zonder overigens te beelden, te suggereren,
te ontroeren. En dan Vlemminx' techniek ... .
Van zijn — literair gesproken 1 — beste zijde vertoont
zich Vlemminx in een zeker snort galgenhumor die wel iets
fris' bevat.
Louis de Bourbon schreef „in het najaar" 1931 (in letters
s.v.p.) Reisverbalen, en deze Reisverhalen werden „gedrukt
op eigen pers van Het Venster - . „Vig en twintig exemplaren
werden gedrukt op Haesbeek de Luxe, genummerd, en gesigneerd door de schrijver".
Dat weten we dus alweer ; en de literatuurhistorici kunnen er nota van nemen, dat de Reisverhalen van de heer
de Bourbon niet in de nazomer, maar iets later, in het najaar, van 1931 (in letters) werden geschreven. Onomstotelik
is hierdoor bewezen, dat de Bourbon geen plagiaat gepleegd
kan hebben uit een gedichtenbundel die in 1932 zoveel
ophef maken zal.
Welk een kwajongenswerk, dat met zulk een ijdele pauwenstaart gebrek aan geest en scheppingskracht verbergen
moet1 Want heel dit oeuvre der Reisverhalen bestaat uit
tien simpele gedichtjes, die behalve het „talent" van confrater Vlemminx een even grote invloed van andere auteurs
verraden. Willem ten Berge en Slauerhoff zijn door de
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Bourbon maar al te goed bestudeerd. En evenals de bundel
van Vlemminx, wordt dit vel papier door een puberteitsverschijnsel gekenmerkt, dat een weinig weeig aandoet bij
deze jongste „Venster --formatie in onze nederlandse litteratuur.
Nu weet ik zeer wel, dat kaneel bij 't lood gewogen
wordt, en onderdanigheid aan een eerzaam vaderschap ook
den dichter niet misstaat, dat een zekere reeks jongelingsverschijnselen een dichter als zodanig nog niet in discrediet
behoeven te brengen, — maar er moet Loch jets anders tegenover staan.
En wederom zal ik niet ontkennen, dat een tweetal gedichten („De Karavaanleider" en „Kalahari-) niet slecht zijn,
maar waarom niet enige jaren gewacht tot er een bundel
te kiezen viel uit een arbeid van enige, ook kwantitatieve
omvang ?
Spaarse tijdschriftenpublicatie ware — van het standpunt
dezer beide auteurs uit gezien — wellicht nuttig geweest,
— niet deze in „boek - -vorm. Uitgeversmaatschappijen mogen
met elke nieuwe „dichter - oprijzen, men formeert niet even
gemakkelik een waar poet als een N.V., een paal of venster.
*

*

*

Henri Bruning is in diepste wezen een romantics mens.
Zijn innigste verlangen gnat uit naar een ander Leven dan
dit der aarde ; voor hem is deze aarde, het stuk aarde dat
hij in deze tijd bewoont, „aards- en verwerpelik.
Maar ook de vaagheid en onzekerheid van veel romantici is hem niet vreemd. Zijn drang is een zeer nadrukkelike
drang naar grootsheid, maar hij mist de moed tot de zelfbekentenis deze niet te zullen bereiken, tenzij in de grootsheid der zelftucht (die soberheid leert). In plaats van zichzelf
naar zijn wezen te vinden vervloeit en vervluchtigt vaak de
romanticus in een vaag heroics romantisme. Aan dit ge-
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vaar ontkomt ook Henri Bruning niet. Hij is — in „Het
Verbond - — zo weinig concreet (een eigenschap die ook
een lyries dichter niet missen mag) ; het is zo moeilik
een vaste kern te ontdekken in de vervlietende stroom der
gevoelsstromingen, tenzij dan een heroies-mystieke drang, die
meer in het algemeen dan telkens zeer bepaald iets nastreeft.
Bij mystici als Hadewyck en Ruusbruuc hoeft men niet in
het onzekere te blijven over het doel van hun strevingen
en de weg Welke zij (willen) gaan om dit doel te bereiken.
Met deze vaagheid in doels telling en weg-als-middel .tot
zijn doel, hangt samen de literaire structuur dezer verzen.
Als er een dichter is die het vrije spreekvers van 1920 nog
draaglik schrijft, is het Bruning, maar ook bij hem ontkomt
men niet aan de indruk, dat het in staat van techniese ontbinding verkeert ; er is, trouwens, een overgang naar een
meer gebonden eenheid te bespeuren. Inderdaad is zijn
bundel voor een groot deel a-rhythmies („Franciscus Tocht bijvoorbeeld is voor een deel onleesbaar) ; er is ergens kortsluiting tussen het menselik en het artistiek rhythme bij
Bruning. Ook A. Roland Hoist is romanties-mysties, maar
zijn levensrhythme gaat over in zijn artistiek rhythme
A. Roland Hoist beleeft zijn „mystiek" literair eenvoudiger
en sterker dan Bruning de zijne, en slaagt daardoor beter.
Het best vertoont Bruning zich in enkele meer epiese
gedichten (Potemkin — Peng L'ai — De laatste Soldeniers
van Napoleon), waar hij zich aan een zekere concrete stof
bond. Voor vage gevoelsdivagaties bleef ook hier ruimte,
maar er is althans een zekere kernvastheid. Hier is zijn
streven naar een romanties-mystiese dichtkunst getemperd
door de aardse realiteit — en het zou zijn kunst Been kwaad
doen, hield hij zich wat meer met de aarde en haar eindeloze concreta bezig, al ware het slechts om een technies
volmaakter vers te kunnen schrijven.
Eenvoudiger aards levend, zal Bruning het wellicht niet
steeds zo noodzakelik blijven vinden in zijn werk bijna uitsluitend de nadruk te blijven leggen op al het onvoldoende,

354
al het verderfelike in deze wereld : aan gecompliceerde
ondergangslyriek behoeven we te minder ons hart te verheffen, nu de redle ondergang zelf zich voor onze ogen zo
simpel en groots voltrekt. Voor de dichter blijft er wellicht
nog een andere taak, die eens rattenvangers n.l., om ons
de weg te wijzen naar lichter paradijzen, naar de voorportalen ook van deze lichte paradijzen die zelfs op deze
wereld-in-ondergang te vinden zijn. Een scherper kennisname van de door God geschapen aarde zal hem ook deze
doen ontdekken. God schiep ook deze aarde.
*

*

*

Men heeft de bezwaren die tegen „Alleenspraak" van
Chr. de Graaff te berde gebracht kunnen worden, reeds
opgesomd. Ik zal ze niet herhalen, omdat in deze bundel
een waarachtig dichter te spreken begint, nog aarzelend en
ietwat broos, maar zeer zuiver en innig. En de verheugenis
hierover domineert volstrekt over de na te rekenen invloeden in zijn werk die op een nog niet volkomen zelfstandigheid wijzen. Maar de wijze waarop de Graaff woord en taal
beheerst, is die eens dichters. Hij heeft een prijzenswaardige
bescheidenheid, in zover hij ons de realia die aan deze
lyriek ten grondslag liggen, vrijwel onthoudt — zij doen er
in arcistiek opzicht weinig of niets aan toe of of — en alleen
datgene voorlegt, wat in hem zelf lyriek ward. In dit opzicht
kan hij vergeleken worden met de figuren wier invloed hij
zeker onderging — J. H. Leopold en Guido Gazelle — en
de dichter Wiens werk hij misschien ke p t, maar met wie hij
in elk geval het best valt te vergelijken : Jan Luyken. Dezelfde volkomen Oncalvinistiese levens- en schoonheids-aanvoeling doordringt elke regel van deze bundel fraaie dichtkunst. Een enkel specimen zij hier geciteerd als voorbeeld
van de Graaff's kunst
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OUD LIED.
Meer om aardsch lief
dan om Uw ongeschapen schoon,
meer om mijns harten gerief
dan om 't doorboorde hart van Uwen Zoon
heb ik geleden
en gunsten afgebeden.
Ik heb ten alien tijde meer
rozen en lippen rood bemind dan mijnen Heer
en, zwervend door de wouden,
meer van den welversierden boom
dan van Uw kruis gehouden,
en — lacie — om het heden
Uw eeuwigheid gemeden.
Inderdaad : een „oud - lied, inzover we tot Luyken of de
Middeleeuwers moeten terug gaan om dergelike „poesie
pure" to vinden — di t gedicht laat zich immers lezen, onafhankelik van de „inhoud - om zijn klinkers en medeklinkers — als men tenminste niet bij de modernen der „vocalises - wil terechtkomen I
De adem der schoonheid gaat door dit werk.
GERARD KNUVELDER.
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HET LEIDEND PRINCIPE
Wie is het, die de krant regeert ?
Is 't die m'nheer met dien erg gouden bril,
die artikeltjes schrijft
over 't volgen van God's wil?
Is 't die directeur, als een monument,
die heele, dikke vent
met een buik. die bibbert,
waar hij gnat of staat
en die relaties heeft bij 't episcopaat ?
De ware regeerders
het zijn de adverteerders
van brandewijn, sensatie en margarien.
Want 't opperste maxiem
van een krant is:
„Ik moet zien,
dat ik nog wat meet verdien."
En „het leidende beginsel"
words het lijdende beginsel
om te sterven, als verzinsel,
als een wonderlijk mooi sprookje van vriend Grimm.
FRANZ VON OLDENBURG ERMKE
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DE HISTORISCHE PLAATS, DIE BERGENOP-ZOOM HEROVEREN WIL
Van de heer C. Slootmans, archivaris van Bergen-op-Zoom,
de enige „jongere brabantse historicus als wij wel zien, ontvin en wij het volgende artiekel, dat wij in verband met onze
beschouwingen over de kanalen-kwestie gaarne plaatsruimte verlenen, temeer waar dit artikel door het aanwenden van verschillende tot nog onbekende archivalia, in sommige opzichten de
historiesepositie van Bergen-op-Zoom scherper belicht dan tot nu
toe welgebeurde.
DE REDACTIE.

I.

H

ET is een strijdvraag, of in de 13e en 14e eeuw een

voorname verbindingsweg tusschen Noord-Duitschland en Vlaanderen door de binnenwateren van bet
gewest Holland bestond,') maar wel staat vast, dat schepen
uit Engeland of Duitschland, Welke in dien tijd naar Antwerpen voeren, deze stad slechts bereiken konden langs de
eene rivier de Schelde.')
De eerie rivier, want de groote wijde zeegaten van dien
naam, zooals wij die thans kennen, bestonden Coen nog
niet. Er was maar een hoofdstroom, die tot dicht bij de
zee het karakter eener rivier bewaarde. Deze waterweg nu
had beneden Antwerpen een noordwaartscben loop tot Bergen.
op Zoom om dan westwaarts door het gebied der tegenwoordige Ooster-Schelde te stroomen, dicht langs de Zuidkust van het eiland Tholen. De rivier was dadr, zelfs nog
in de 16e eeuw, niet breeder dan bij Antwerpen. 3) Dezelfde
breedte heeft de eigenlijke vaargeul ook thans nog, hetgeen
zeer duidelijk te zien is, als men staat op de zandplaat,
waarop eertijds Reimerswaal lag, — deze plaat valt bij ebbe
geheel droog — en in de richting Tholen kijkt.
Tusschen Reimerswaal en Schakerloo (tegenover de eerste
stad gelegen), wendde de Schelde zich dus van den Brabantschen vasten wal af, om Westwaarts naar zee te loopen
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Maar' van diezelfde plaats, ging een andere zeer machtige
arm der Schelde, Noord-0.-waarts : de Striene.*) Deze zijtak
liep voorbij Steenbergen naar Strierlemonde, waar ze in de
Maas uitkwam om zoo voor de schippers den weg naar
Holland en verder naar Gelder- en Rijnland te openen.4)
Bij Schakerloo was dus een dubbele vaart mogelijk, wij1
de schipper awel Westwaarts de Schelde houden kon, dan
wel Noordwaarts langs de Striene kon varen. Reeds in de
13e eeuw is het scheepvaartverkeer langs beide wateren
van zoodanigen omvang geweest, dat bij Schakerloo den
Brabantschen tot geheven werd. Naar de dubbele vaart, beet
deze in 1213 : thelonium per Strenam et Scaldem.5)
* *

Tusschen de jaren 1212 en 1248, hebben de bewoners
van Oud-Schakerloo en de eilandjes daarrond, bedijkingen
verricht, door dammen te werpen dwars in de killen en
kreeken, Welker water hun woonplaatsen belaagde. Zoo
ontstonden de polder van Nieuw-Schakerloo en de Vijftienhonderd Gemeten Polder, waardoor het Zuidelijk gedeelte
van de Striene als vaarweg uitgeschakeld werd.6)
Een andere breede, jets Oostelijker kil, de Heenetrecht,
werd nu de toegangsweg tot de Schelde.**)
Deze gebeurtenissen hadden o.a. deze twee gevolgen:
lo. een deel van de grens tusschen Zeeland en Brabant,
die tot dusver geheel gevormd was door de Striene, werd
naar de Heenetrecht verplaatst, zoodat de polder Schakerloo
overging naar Zeeland ; — 2o. de beteekenis van de tolplaats Schakerloo is door het feit der inpoldering vanzelf
tot nul teruggebracht.
Maar Prims7) weet te vertellen, dat daarnaast in de XIIIe
eeuw bestond „het geleyde upt Scelt", (weldra een synoniem
van col). Indien de scheepvaart niet van beteekenis geweest
was, ware het heffen van dit recht zinledig. Vrij volledig
wordt ons genoemd geleiderecht als volgt beschreven:
*) Zie kaartje no. 1.
**) Zie kaartje no. 2.
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„Dat s ) es te weten, dat onse here die hertoghe van Brabant
„heeft op die Scheldt ende op die Eendrecht, dat begin t te Vos„vlieterhille a) ende street totter Vortvuremuyden b) ende hiir
„ligghen die gheleeyden, die men alle houdt van den hertoghe
„ende die beekenghelde, die men altoes nempt en de sculdich is
„te nemene aen die oestzide van der Schelt, ende van der Een„drecht, dat irste beghinnende beekenghelt, dat is van Vosvliets„hille totter Eendrechtermuyden c) ; van daer gaet aen dat ghe„leyde van Berghen ende voirt tot Borchvliet, vandaer tot Os„sendrecht, van daer tot Zantvliet, van daer tot Hairnisse ende
„van Hairnisse gaet aen des herenscapstoll ende street totter
„Vortvuren; ende al dat hier binnen leeght dat houdt men te
„leen van den marcgrave van Antwerpen ....-

Deze heele passage, Welke de perceelen aangeeft, waarin
het geleiderecht verpacht was, Licht ons tegelijkertijd in
over scheepvaartroute en voornaamste havens.
Inderdaad kent de Brabantsche never van Schelde, Eendracht (uitloopende in het Coen nog bestaande Noordelijke
deel van de) Striene, in de archivalia der 13e eeuw, de
namen van havens als Borchvliete, Bergen, Halsteren en
Steenbergen. „Alle deze plaatsen gevoelen in de 13e eeuw
de aantrekkingskracht van het-zich-sterk-ontwikkelend Antwerpen'', lezen we bij Prims. 9) Stellig bedoelt hij daarmee,
dat de bewoners dezer plaatsjes zeer vele economische connecties hadden met die van Antwerpen. „De vrijheden die
de hertog aan die van Borchvliete en aan die van Steenbergen verleent of bevestigt, op de Schelde - wijzen het
volgens hem ult. Wanneer we weten, dat Herzog Jan I in
1290 tolvrijheid geeft aan die van Borchvliet op de Schelde 10)
tot Antwerpen en Jan II in 1297 aan die van Steenbergen"),
dat handelaars van laatstgenoemde stad en nit Bergen met
gezoden zout naar Antwerpen varen 12), dat de voornaamste
koopwaar, die door de Striene naar Brabant, naar de
Schelde en naar Antwerpen wordt gebracht Keulsche Rijnwijn is"), — is dit alles toch wel een bewijs voor de beteekenis van den scheepvaartweg Schelde-Eendracht-Striene.
Geen wonder, dat ook het „tolkantoor - op een plaats

aan de Heenetrecht weed gevestigd, waaruit het latere
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Tholen groeide. Men koos daartoe het punt, waar het wantij
werd aangetroffen ; daar immers moesten de schippers toch
stoppen om het goede tij af te wachten.14)
De route Schelde-Eendracht-Striene is de gansche middeleeuwen door van beteekenis gebleven, ofschoon omstreeks
1400 óók de Westwaartsche vaarweg, de Honte een geregelde scheepvaartweg begon te worden, althans voor kleinere schepen.18)
* *
*

Die oude loop der Schelde heeft Bergen groot gemaakt,
vooral in de 15e eeuw. Na 1450 toch, Coen Holland en
Zeeland en Brabant inplaats van Vlaanderen het eerste
handelsgebied van Noord-West-Europa werden, beleefde
ook Antwerpen zijn grandiozen opbloei, waarbij de kortste
en best-bevaarbare weg van het bloeiende Holland naar de
snel-opkomende handelsmetropool ging longs Bergen op
Zoom. Het feit, dat de beroemde to/ van Iersekeroord
(Yrsukeroirt op het kaartje no. 5) aan dien vaarweg lag,
bewijst niet alleen, dat deze scheepvaartweg gebruikt, maar
zelfs druk bevaren werd. Deze tol was in elk geval in de
15e eeuw, vlak tegenover Bergen op Zoom, op Zuid-Beveland
reeds gevestigd. 16) Het gestadig groeien van zijn inkomsten
in dienzelfden tijd, geeft het onloochenbaar getuigenis, dat
daar heel wat schepen met bestemming voor Bergen of
Antwerpen voorbij voeren. De grootere schepen moesten
hier wel voorbij, omdat de Honte in het midden der 15e
eeuw alleen nog maar voor kleinere lastschepen bevaarbaar
was.9 Toen dan ook de Hanze in 1450 met Brugge had
gebroken, waren er maar Brie plaatsen in de Schelde-delta,
die in aanmerking konden komen als plaatsvervangster, te
weten: Antwerpen, Bergen op Zoom en Middelburg.18)
* *
*

Behalve de ondergang van Brugge (gevolg van de verzanding van het Zwin), en het feit, dat Bergen wel aan een
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goeden waterweg lag, hebben nog andere factoren bijgedragen tot den vooruitgang van deze laatste stad. Zij had
n.l. reeds in de 14e eeuw het recht gekregen, twee vrije
jaarmarkten to houden, die plaats hadden omstreeks Paschen
en Sint Maarten en den naam droegen van „Paesch- - en
„Coudemerct- . 19) Meerdere weken duurden deze middeleeuwsche jaarbeurzen, die een onweerstaanbare aantrekkingskracht uitoefenden op kooplieden van velerlei nationaliteit : het bezoek van Franschen, Bretons, Spanjaarden,
Italianen en Portugeezen is karakteristiek voor de handelsgeschiedenis van Bergen op Zoom, ofschoon Engelschen,
Hanzeaten en Keulenaars het leeuwenaandeel leverden.20)
Ook uit andere Nederlandsche gewesten kwamen er velen
ter Bergsche jaarmarkt. We ontmoeten er kooplui uit Utrecht,
Amersfoort, Amsterdam, Venraai, Bommel, Nijmegen, Gent
en Kleef. Vandaar, dat op die jaarmarkten artikelen van de
meest-uiteenloopende verscheidenheid werden verhandeld.
Een eenvoudige opsomming Levert reeds de dwaaste cornbinaties: tin, stroohoeden, wijn, boeken, messen, meekrap,
huiden, hop, knoopen, kammen, satijn, zeemenschoenen,
handschoenen, etc., worden vermeld, maar vooral en bovenal
linnen en taken. Aileen aan enkele Engelsche kooplieden
werden in 1466 bijv. 178 stukken linnen laken verkocht.21)
Het druk bezoek en de willige handel waarborgden tevens
een puik afzetterrein voor de producten van eigen nijverheid, waaronder zout, laken, meekrap met de diverse voortbrengselen der pottenbakkerijen, de voornaamste plaats
innamen.
Dezelfde bronnen gewagen van Bergsche schippers, die
met hun vaartuigen de Noordzee bevoeren. We ontmoeten
ze eveneens in het Kanaal, ja tot La Rochelle toe.
Voorbeelden ?
In Januari 1460 blijkt, dat Matth. Jansz uit Bergen op
Zoom met goederen van Londensche kooplieden bij de
Bretonsche kust is aangehouden, 22) terwijl in Juni 1466 een
koopman en 2 schippers van Bergen op de Seine werden
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overvallen. 23) Hun schepen waren geladen met zout. Het
jaar daarop vernemen we van een koopman, die koren is
gaan koopen op de Seine, 24) een ander haalt rogge in het
Sommegebied.25) De meesten voeren zout, meekrap of teer
naar Frankrijk uit, om koren mee terug te brengen. Minder
vaak werden uit Bergen artikelen als hop, staal, haring en
zalm (waarschijnlijk Witte zalm) geexporteerd.
Een zeer voorname retourvracht was ook wijn : in 1475
waren zes schippers uit Bergen onderweg met Witten wijn
uit La Rochelle.26)
De Bergsche schepen stonden blijkbaar als deugdelijke
vaartuigen bekend : Toen er in 1513 krijgstoerustin gen voor
een Engelsche landing in Frankrijk plaats hadden, huurde
de gouverneur der Engelsche natie verschillende schepen te
Bergen op Zoom, om die als oorlogsschip te gebruiken.27)
Jets dergelijks had ook reeds in 1417 plaats gehad.28)
Welk een voordeel de stad voor die schippers wist te
verkrijgen, toen zij het privilege der tolvrijheid door Holland en Zeeland verwierf laat zich even makkelijk begrijpen
als de afgunst welke hierdoor bij andere steden werd opgewekt, die zich over deze voorrechten bij Philips den
Goeden, die dit voorrecht verleend had, beklaagden.29)
Bovendien stelden stadsbestuur en Heer van Bergen guntige bepalingen voor Engelschen en Hanzeaten vast, welke
er mede toe bijdroegen, dat Bergen zijn toenmalige domineerende positie wist te handhaven. Iedere „natie" kreeg er
zelfs haar eigen „huffs" en de Bergenaren verplichtten zich
tot een bijzonder-welwillende gastvrijheid.
Buitengewoon fel is de concurrentiestrijd geweest tusschen
de toen-nog-evenwaardige steden Antwerpen en Bergen op
Zoom, aangewakkerd als ze werd door de Engelsche (en
andere) kooplieden, die daaruit voordeel zochten te trekken.
* *
*

Achtereenvolgens in 1469—'70 (?) en '80 wisten de Engel-
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schen enkele privileges van den Heer en de stad van Bergen
te bekomen, waarin reeds vele moderne gedachten voorkomen : ze mogen vrij handelen, allerlei belemmerende
voorschriften, Welke in de middeleeuwsche steden dank zij
de gilden, ten opzichte van vreemdelingen en de verkoop
van hun waren golden, zouden tegenover hen niet bestaan,
Zelfs werden zij, boven de eigen burgers bevoorrecht. Inderdaad genoot hun handel tijdens de jaarmarkteri (dan alleen
golden die voorrechten) hier zalk een vrijheid van beweging,
dat veilig de beide groote privileges als 1470 en '80 typische
voorbeelden genoemd mogen worden voor den overgang
der middeleeuwsche stapelpoliciek naar den vrijen hande1.3°)
Merkwaardige uitingen over de Bergsche haven en haar
beteekenis voor het handelsverkeer, in de tweede helft der
15e eeuw, verstrekt ons een ontvankelijk verklaring van een
watertolproces, dat kort na 1501 voor den Hoogen Raad
te Mechelen diende.
In Bijlage 1 refereeren we aan een afschrift van het origineel, terwijl we de voor-ons betoog interessante passages
daar zelf laten spreken.
Hier echter dienc er op gewezen, dat in dit protocol er
voor het eerst in de ons bekende bronnen op gewezen words,
dat Bergen zijn haven kunstmatig verbeterde. Hoewel de
juiste tijd waarop dit geschiedde ons vooralsnog onbekend
is, is er alle reden aan te nemen, dat het maken dier nieuwe
haven plaats vond tijdens het begin der regeering van den
voortvarenden Bergschen heer Jan II van Glimes (1440 —
1494). 31)
Deze nieuwe haven bleek een zoodanig susses te hebben,
dat de Hertog groot nadeel voorzag voor zijn financien, als
hij de kooplui die de Bergsche haven bezochten, den Brabantschen tol maar lief ontduiken.
Een kaart van 1504 — gebruikt bij een uitspraak betreffende
den tol op deHonte,bij welkeuitspraak den niet-tolvrijen koopvaarders naar en van Bergen geboden werd voortaan de Honte-
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tot te betalen — beeldt de haven van Bergen op Zoom met
een heel bijzondere zorg af.*) Duidelijk herkent men Naar
aanlegplaatsen, een kanaal, zelfs een lichtbaak met bank
ontbreekt niet. Juist daartegenover ziet men het scherp afgeteekende tolhuis van Iersekeroord versterkt in het water.32)
Van 1499 tot 1503 was Bergen zelf pachter van dien
tol. Slechts een enkele halfjaarlijksche rekening is van dat
beheer overgebleven n.l. die van 24 Juli 1499-23 Jan. 1500.
Jammer genoeg zijn deze tolrekeningen volstrekt Been
maatstaf voor het verkeer Tangs een bepaald punt, en vanwege de tolvrijdommen, en vanwege de eigenaardige wijze
van inning dezer belasting.
Maar hoe onvolkomen ook, dit stuk is en blijft een bewijs
voor de belangrijkheid van den Scheldestroom.
Die beteekenis springs bijzonder in het oog, als men de
buitengewone zorg bestudeert, waarmede voor de veiligheid
van het verkeer werd zorg gedragen, tijdens de Vlaamsche
(Hoeksche en Kabeljauwsche) onlusten tusschen de jaren
1484-1492. Toen rustte de stad eigener initiatief „oorlogsbodems- uit, om de Engelsche e.a. koopvaarders tot de
Noordzee te convoyeeren om dezen daardoor de Vlamingen
„die sterck opt water lagen", van het lijf te houden. Op
de Zeeuwsche eilanden, stelde de stad zelfs een inlichtingsdienst in werking, om ten spoedigste van de bewegingen
dier oproerige klanten op de hoogte te worden gehouden.
Gewapende schuiten zeilden 's nachts voor de haven op
en neer om eventueele overvallen te voorkomen. Het tolhuffs van Iersekeroord werd zelfs van een heele wacht soldeniers voorzien om dit bedreigde punt zoo noodig te
verdedigen. Bergen en Antwerpen sloten in die dagen een
bondgenootschap, om samen de noodige maatregelen tegen
de oproerlingen te nemen.331
II.
Zijn gunstige positie heeft Bergen verloren door het
*) Zie de kaarten no. 3 en 4.
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Magnus Intercursus van 1496, een handelsverdrag, tevens
of- en defensief verbond, tusschen Engeland en de Bourgondische monarchic, waarbij o.a. werd vastgesteld, dat
wederzijds volkomen vrijheid van handel zou Belden voor
alle koopwaren wits men de gewone tollen betaalde. 34)
Deze bepalingen op zich zouden zonder twijfel voor
Bergen op Zoom van voordeel geweest zijn : In verband
echter met die verdrag werd overeengekomen, dat de Engelsche lakenstapel van Bergen op Zoom naar Antwerpen
verplaatst werd (4 Nov. 1497), 35) waardoor een geweldige
slag aan de Bergsche handel werd toegebracht.
Ook voor de Bergsche nijverheid is de eigenaardige marktpositie die de stad innam, — de vrijheid en begunstiging
aan den handel van vreemdelingen vergund op de markten
— noodlottig geworden. Aan deze positie toch zal moeten
worden toegeschreven, dat de lakennijverheid van Bergen,
eerder dan die van Leiden, de nadeelige gevolgen ondervond
der Engelsche concurrentie. Men haalde den concurrent immers zelf binnen om hem dan bovendien nog te begunstigen.
De zwaarste klap heeft de stad echter gekregen door den
enormen watersnood van 1530, waardoor een groot deel
van Zuid-Beveland (o.a. een deel van Reimerswaal) voorgoed in de golven verdween*) en de Honte een zoodanige
breedte en diepte kreeg, dat het scheepvaartverkeer rechtstreeks van de Noordzee over de Honte zijn weg neemt
naar Antwerpen. Deze stad had de voordeelen der gunstige
bepalingen van het Magnus Intercursus direct benut, om
den voorsprong, Welke zij op Bergen had, uit te buiten.
Het kon dus economisch meer bieden dan Bergen op Zoom,
dat daardoor in den concurrenciestrijd vanzelf de mindere

moest worden.
Hoezeer de stad achteruitging, komt duidelijk uit in de
passages van enkele stukken, die nog in originali in het
archief te Bergen op Zoom berusten.
*) Zie kaart no. 5.
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In het eene stuk — een uitspraak van den geheimen Raad
van 1 October 1536 — wijst de regeering, i.e. Karel V er
op, dat de toenmalige ondergang van Bergen op Zoom te
danken is zoowel aan de inunclaties van Zuid-Beveland als
aan de vermindering van den handel, die zich geheel naar
Antwerpen richtte, waardoor de markten, een hoofdbestaan
voor de stad, verliepen.
En een octrooi van 1546, waarbij Keizer Karel Bergen op
Zoom voor den tijd van 6 jaar surseance van betaling verleent zijner achterstallige en loopende renten, zegt, dat de
stad vácSr 1530, een beteekende welvaart genoot dank zij
de vrije jaarmarkten en de Donderdagsche weekmarkt. De
laatste werd steeds bezocht door een groot getal Zeeuwen
uit het naburige Zuid-Beveland, die er allerlei soorten levensmiddelen heenbrachten (vooral koren ; Bergen op Zoom was
toen de eerste korenmarkt van West-Brabant, en de eerste
korenbeurs der Nederlanden) die er grif aftrek vonden van
Bredanaars, Roosendalers en Sinjoren uit Antwerpen. De
accijnzen, waarvan het , geheele inkomen der stad afhing,
namen daardoor buitengewoon toe, zoodat de stad haar
„aides" makkelijk kon opbrengen. Financieel stond de stad
er toen zoo goed voor, dat iedereen zijn Belden op haar
zocht te beleggen. Helaas I dit was inderdaad verleden tijd I
(Slot volgt.)
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BIJLAGE 1
Watertolproces voor den Hoogen Raad te Mechelen,
kort na 1501.(Register met Privil.. sedert 1347
-1597) Priv. bock C, Stads Arch. B. o. Z., nd fol. 206)
Gedaagden, waren de Heer van Bergen, Burgemeesters, Schepenen
en Raad van Bergen op Zoom intervenierende
„voer den courtmaestra
ende sekeren coopluden van der nacien van Inge1ant".
Vol ens den Procureur-Generaal en de On tvangers vanden Brabantschen Watertol, vertegenwoordigende den Hertog van Brabant, was
deze Vorst in het bezit van 2 tollen als zijn domein : een landtol te
Leuven en een water- te Antwerpen. Die watertol waren verschuldigd:
Alle coepluyden ende sceplieden van wat landen, nacien ofte
„
„qualiteyten die waren, te watere nae Brabant uter zee van on„der die Schelt oft die Honte opcomende ende met hueren schepen ende goeden geraeckende den stroom van Brabant ende in
„
„Brabant ghemunt hebbende oft met hueren goeden ende coop„manscapen opslaende aen oft opt selve lant van Brabant tot wat
,,plaetsen oft steden dat ware....Aangezien volgens dezelfde partij de stroom van Brabant
„van beneden uuyter zee opcomende in de voirss. Schelt begonste
hen,alsoo
„beneden Berghen te Sexoirde oft emmers beneden Berg,
„datmen tot Berghen voirss uuyter zee te watere niet gecomen
„en conste sonder den stroom van Brabant te genakene ..... '',
waren de schepen die zich naar Bergen begaven ook dien tol schuldig.
Er waren echter kooplieden geweest, die
hen gevoirdert hadden op die riviere van der Schelt met hueren
„
schepen ende goeden te comene ende inder voirss stadt van
„
„Berghen op te slane ende tontladene, sonder den Hertoghe van
en voirss watertolle te betalene...."
„
Brabant van sijn
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Daarvan was kennisgegeven aan Karel den Stouten en diens Parlement
te Mechelen, dat de zaak had onderzocht en opnieuw publicatie had
gedaan van dien verschuldigden tol. Heer en stedelijk bestuur van Bergen
hadden zich daarover beklaagd. Er ontstond zelfs een proces, dat onbeslist bleef. Wat erger was : er kwamen al langer hoe meer kooplui, —
vooral Engelschen naar Bergen op Zoom z on der tol te betalen, bijzonder tijdens de „vrijheyt van der Sincxemerct onser voirss stadt van
Antwerpen".
Opnieuw had Philips de Schoone publicaties doen geschieden betref(ende dien tol. Maar de Heer van Bergen en zijn stad protesteerden
teen de afkondiging dier stukken, maar Philips had zijne publicatie
bekrachtigd en de Bergsche bestuurderen aangemaand te gehoorzamen.
Daartegen merkten Burgemeesters en Schepenen van Bergen op, dat
Stad en Land van Bergen een eigen vrije hooge heerlijkheid waren, en
„dat die voirss stadt van Berghen ware geweest van outs een
„notable coo stadt daer alle "are twee vrije jaermercten gelegen
„endegehouden geweest hadden, gelijck noch jaerlicx waren alsoo
„dat condich ende openbaer was",
„dat die coo man oyt hadde moghen comen ende gepleghen te
„comene met sijnengoeden ende coopmanschepen te watere en„de met schepen in de voirss stadt van Berghen ende aldaer zijn
„coopmanschap vercocht ende gedistribueert tot zijnen proffijte,
„wederom andergoet innegecocht ende dat ewech gevuert oft
doen voeren deer hem dat ghelieffde...." zonder tol te betalen,
„
al wel 40 jaren, ja „van soo langhen tide, dat van der contrarien
„egheen memorie en was ..... "
Voorts beriepen zij zich op een octrooi en privilege van Philips de
Goede van Bourgondie dd. 1466, een zelfde stuk van Keizer Frederik
aan Bergen en op de Blijde Inkomste aan geheel Brabant verleend in
welk laatste voorrecht o.a. over de steden stond. dat
eenie gelijck van hen gehouden soude worden in huere oude
„
„possessies, franchijsen, liberteyten, vrijheiden, costumen.... etc."
Nu daarentegen de kooplieden toch lastig gevallen werden, namen
zij het pleit op voor de Engelschen.
Tevens ontkende Bergen op verschillende gror den, het bestaan van
een„generalen waterthol” in Brabant. Het tamelijk ingewikkeld Bergsch
betoog, bevat o.a. de mededeeling, dat
„die coopluyden aldaer (te B.o.Z.) met hueren goeden comende
„over mans gedenckene ende soo langhe, dat van den contrarie
„egeene memorie en was, in vredelicker ende rustelycker posses„sien ende gebruycke geweest in maten voren verclaert ende hadden
„alle coopluyden met hueren goeden te watere vrij ende vranck
„moghen commen ende wederomme vertrecken, uuyter voirss stadt
„van Berghen sonder van eenigheri Brabantschen tholle gemoeyt,
belast oft beswaert te wordene in eeniger manieren ende.... van
„
„soo langhen tijde, dat nyemant ter contrarien en gedencte mochte,"
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Vanzelf bleef de Procureur-Generaal zijn repliek niet schuldig. Een
merkwaardi g e passage daaruit, is in dit artikel wel zeer op zijn plaats
Hij be weert n.l.:
dat die voorss van Berghen seghden. dat die voorss stadt van
d
d twee
„Berghen eene vrije coopstadt geweest hadde, hebbende
„vrije mercten aldaer alle coopluyden hadden moghen comen,
„sonder den voorss thol to betalene. ende dat sij daer aff souden
„sign ende altijt geweest hadden in possessien, repliceerden onse
„voorss procureur ende gecommitteerde impetranten, dat sij dat
„merckelic ontkenden in maten als dat voortgestelt werdde, seg„gende ter contrarien, dat de voirss stack van Berghen bynnen
„cortten tide herwaerts daer vele personen goede ghedenckenisse
„aff hadden egheene havene en hadden gehadt, besundere daer
„groote schepen geladen zijnde commen mochten, hoewel sij sindert
„die constelic ende artificialijck gepijnt hadden to makene, sonder
itie van ons ende daerom en waren in
consent ende in prejud
„
„voerledene tijden dese oft diergelijcke questien nyet gebuert,
„want alle die coopluyden ende schepluyden, die Schelt oft die
„Hont nae Brabant opcomende. la hen van ouden tijden altijt
„gemeynlic t Antwerpen to commen, ende aldaer den behoirlijcken
„thol to betalene ende to dyer tijt egheene schepen die en moesten
„seer cleijn sijn, ende midts seer cleynen waeren geladen en plagen
„te Berghen to comene, dewelck van seer cleynen prejudicien
was , datmen daer niet wel op en lette, maer binnen cortten
„
„jaren ware dat soo vermenicht, midts den makene vander
„voirss artificiaelder havene, dat ons daer bijgroot preju„dicie sonde geschieden, indien men dat gehenghde ende alsoo
„en consten die voorss van Berghen egheene pariforme gheconti„nueerde possessie geallegeren ende bleeck wel evidentelijck bij
„t ghene des voere in positijft der voirss impetrant gededuceert
„was...."
Wie ons betoog voor dat we aan de behandeling van dit proces toe
waren aandachtig volgde, heeft onmiddellijk gezien, hoe gekleurd de
redeneeringen van beide partijen voor den Grooten Raad waren. Maar
het laatste citaat spant toch wel de kroon.
Immers, gezien het begin van dit artikel, staat vast, dat er op de
Schelde wel degelijk een watertol bestond, hoewel nie t op de Honte.
De Bergenaren hadden dus, voor wat dit punt betreft gedeeltelijk ongelijk.
Te ontkennen, zooals de partij van den Hertog deed, dat de Bergsche
handelpas seders eenige decennien (het proces speelt kort na 1501) in
opkomst was, is glad in strijd met de historische waarheid. De reeds
geciteerde A.ntwerpsche bronnen leeren ons zulks uitdrukkelijk en wie
het nog niet mocht gelooven, hi' neme kennis van de „De Bronnen tot
de Geschiedenis van den Handel met En eland Schotland en Ierland-)
en hi' zal zien hoe juist ± 1400 Bergen de moeite van het noemen in
grooter verband waard wordt.
Ongetwijfeld dient echter het begin van de opkomst van stad en
haven eveneens aan dien tijd to worden vastgekoppeld.
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1. Szhetskaartje van de toestand begin 1300, gepubliceerd door de Nat. Unie.
No.1.

No. 2. Schetskaartje van de toestand begin 1500, gepubliceerd door de Nat. Unie.

Gedeelte van de kaart „Zelandicarum insular= exactissima et nova descriptio auctore
D. Jacob° a Deventria, c. 1546. Deze kaart geeft een juist beeld van de geografische situatie
der Schelde delta. Deplaatsen en de oude vaargeulen maar ook het pas-overstroomde land
staan er zeer juist op aangegeven.

Een fragment van het origineel der kaart no. 3, gemaakt door den
heer Dierckx te Antwerpen. Cliché welwillend afgestaan door den uitgever „St. Geertruydtsbronne", A. I. A. de Kok te B. o. Z.

In dese carte staet gefigureert den cours van
Zicht op het vaarwater langs Bergen op Zoom in de 15e eeuw.
den Schelt beginnende omtrent Rupelmonde". ()mined in het Rijksarchief to Brussel, copie to Antweren. Vervaardid tusschen 1494,-1504 voor Philips den Schoonen \'c or zeker proces „in materie van tholle" tusschen Bergen op
Zoom en Antwerpen. Deze foto is genomen naar de nateekening, voorkomende in J. F. Willems, Mengelingen
van Hist. Vad. inhoud 1828.
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JAN SLUYTERS 50 JAAR
Ik ben een wilde Papaver ..

•

Matthias Kemp
„Geb. 17 Dec. 1881 te 's Bosch, eerste opleiding teekenschool 's Bosch — daarna Amsterdam Rijks Normaalschool
voor Teekenonderwijs — kort verblijf Rijks Academie, in
1904 Prix de Rome, 1905 Italid — 1906 Spanje en Parijs
— dan weer Amsterdam, met onderbreking van 1'/2 jaar
in Laren, 1909-1911, — en wanneer vervolgens mijn werk
van uit het „schilderkundige" (een taak die helaas maar
weinigen eenigszins voldoende verstaan) bekeken en begrepen wordt, zeggen mijn schilderijen de rest."
Dit fragment uit een hartelik briefje van de zo eenvoudige en gemoedelike mens, die Jan Sluyters ondanks z'n
gerechtvaardigde roem gebleven is, koppel ik even aan z'n
„agenda" als bijdrage voor „Palet", die voor dice dag van
de week bevatte : van 9-4 schilderen.
Inderdaad, Jan Sluyters is schilder, wellicht, de zuiverste,
de meest verbeten schilder van onze tijd. De man van het
vak, die denkt in kleuren, spreekt in verf. Die nooit redeneert, altijd schildert.
Een geboren schilder, een begenadigde, die maar een
tube behoeft open te schroeven, een streek behoeft te doen
om „leven" te verwekken, — die nog een tube openschroeft
en een wonder werkt.
Voorop sta dus dat Sluyters een meester is, een raskunstenaar, een der heel weinigen, Wiens werk in deze tijd
van snotneuzen, die vermoeien met hun voos gezwam en
rotte gevalletjes, of anderzijds, bleekzuchtige religieuse jongelingen met hun doorgebrevierde heiligheidjes, voldoet aan
de essentiele eis van een schilderij, dat het geschilderd zij,

dat het ons alle magiese werking van verf en streek schenke,
die de aparte taak van een schilderij uitmaakt.
Laat ons toch eerlik blijven tegenover de zo gevarieerde
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gevallen, waarin het leven zich aan ons voordoet. Verwacht
van Ruusbroec Been provencaals minnedicht, en EIS niet
van Sluyters, dat hij zich verdrooint aan hem van nature
niet liggende mystieke bespiegelingen in kleur.
Maar kijk, om Sluyter's woorden nog eens aan te halen,
„schilderkundig", en ge zult in de magistrale consepties van
al die doeken, of het nu naakten of stillevens — contradictio
in terminis bij Sluyters — of kinderstudies zijn, telkens moeten erkennen : het oog, dat zó ziet, de hand, die zó de veryen plaatst en uitstrijkt, behoren aan een schilder,
De gelijktijdige tentoonstelling van van Dongen bij Buffa
dringt vergelijkingen op met de oud-Bossenaar, en dan reik
ik Sluyters onmiddellik de ere-palm. Zijn kontrasten zijn
natuurlik gegroeid uit de behoefte elke kleur een maximum
van waarde toe te kennen. Van Dongen mist het eerlike,
het ruige en een matte opzectelikheid in het spelen met
blauw, oker en zilver, of het modieuse aanwenden van hardgroen dringt zich aan de beschouwer op. Sluyters vermoeit, van.
Dongen verveelt op de duur. Meer punten van overeenkomst zag ik met de welige naakten van Jonas bij van Lier.
Technies de mindere van Sluyters, is hij lyrieser, romantieser
dan deze. Hij staat eerbiediger tegenover het leven.
De bijna obsederende karaktertrek van Jan Sluyters
is de vreugde aan al het zinnelike, het zintuiglik waarneembare van het leven. Afgezien van enkele salon-trekjes
in sommige on-Sluytersachtige doeken, demonstreert de
schilder die dorst naar zinnenleven in een zeer open en
gezonde taal. Hij houdt van kleur, hij houdt van zware gevulde mensen — zoowel manlike als vrouwlike — en belijdt die vreugde in een haast primitieve vormenspraak. Men
kan terugdeinzen voor deze man, waar zijn vreugde de vorm
van razernij, van haast dierlike bezetenheid bereikt, — moeilik zal men Sluyters kunnen betichten van ongezonde, uit
het natuurlik verband gerukte aan dacht voor het naakt.
Sluyters is zeer vrijmoedig in z'n taal, — en van een medeleven met z'n modellen, dat doet vermoeden...., Maa
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bier raak ik de limier, die we bij deze schilder niet overschrijden moeten. Sluyters „beweert" niets, „zegt" niets, in
onze overgeleerde zin van „zeggen„ bij een schilder, — hij
„ziet" vlees, of bloemen of luchten, en „schildert" die, en
als dat vlees nu toevallig aan 'n negerin of 'n overigens
zeer elegant „modelletje" behoort, schildert hij die zo armzalig of elegant als ze inderdaad zijn kunnen. Ik heb bij Sluyters
behoudens de gesignaleerde zeldzame doeken uit z'n eerste
periode, niet dat gevoel van walging gekend, dat de surrealisten of wat daarvoor door wil gaan, bij mij opriep.
De langzamerhand zich verruimende opinie onzer katolieke critici voor de aparte vormenspraak der kunst, weer
het naakt in de kunst cans eniger mate te rechtvaardigen.
Toth zal men hierbij steeds scherp in acht, hebben to houden,
dat, wac kunstenaar en criticus bij „zuivere - doeken
aanvaarden als middel tot het ondergaan van op lets anders
ingestelde ontroering, door velen, die er buiten staan diagonaal tegengesteld wordt geinterpreteerd. Men kan wel
schunnigheidjes horen bij de Rubensdoeken in de Lieve
Vrouwe Kerk to Antwerpen over de overigens toch geklede
gezegende Moeder Gods.
Anderzijds heb ik open oog voor het gevaar, dat de al
to meesterlike doeken van Sluyters kunnen verwekken. De
glad gepolijste nimfen van Ingres „bekoren" minder dan deze
zinderende realiteiten.
Er gaat van Jan Sluyters' naakten een zeer sterke invloed
uit, die zelfs op geestelik of lichamelik „volwassenen" nog

gevaarlik kan werken.
Niet ieder zal ongestraft het gezelschap van deze faun
kunnen delen.
Deze beperking, voor de keuze van het onderwerp plaats
ik gaarne op mijn bewondering voor het werk.
1k ben trouwens, naar ik hoop, nog katoliek genoeg, om
to beseffen, dat de taal der zinnen onvoldoende is, om de
volheid van het Leven to weerspiegelen. Sluyters geeft dus
maar 'n gedeelte van het Leven, en niet het rijkste. Hij blijft
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op 'n lager plan — waaronder ik geenszins versta 'n taag bij
de gronds plan — dan de ideaal gedachte volledige mens.
Zo goed als nooit ontstijgt hij aan de Loch maar beperkte
gezichtskring der zinnen. Z'n vreugde heeft vaak jets wilds,
jets onbekookts, jets wanhopigs wat het duidelikst naar
voren creeds in het beruchte zelfportret, maar vooral —
waar dit al to voor de hand liggende argument wat afgezaagd is — in de stillevens. Hier mis ik vaak de bezinning,
die de bloemen jets anders zou doen worden dan alleen
schaterende verf. Sluyters „ziet" het ding en wordt dronken
aan het ding alleen, — nooit aarzelt zijn voet om tot afstandse bewondering de beschouwer to dwingen. Zelfs in
de uitgelatenheid der natuur herken ik — hoewel niet altijd — gaarne jets van het eeuwige. Dit element van bespiegeling en beheersing is, voorlopig altans bij Sluyters
uiterst schaars. Het vanwaar, waarom, waarheen, schijnt hem
niet to interesseeren. Hij blijft materialist, zoals onze 17e
eeuwers het niet minder waren, want eten of vlees, in de
grond blijft het elkaar gelijk.
Soms komt die verstilling bij de nu vijftiger geworden
meester door de kleur glanzen. Men volge bevoorbeeld de
vele kinderstudies. Van mollige, sappige vleeskleuters, zuiver natuurkindertjes, „groeien" zij tot wereldjes van ongerept
en onschuldig leven. Het is alsof de dolle levensberenner,
niet verder kan, even stil moet staan bij het wonder van
een kind. Dan voltrekt zich ook aan Sluyters, het kleine
drama van Satyr en Kristofoor, zoals Nijhoff het bezong
't Kind heeft zijn hand genomen
En 't houdt wat het eenmaal houdt,
De Satyr kan niet ontkomen ..... ..
Een andermaal trekt Sluyters' aandacht zich samen op
het portret. Dan is het onderwerp hem niet Langer motief
tot ongebreidelde levensexpansie, maar aanleiding tot sterke
concentra tie.
Misschien dat Sluyters zich eenmaal volkomen zal bezinnen
op de eeuwige waarden van het leven. Dat deed Rembrandt
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na en dolle jeugdperiode, Goya na en avontuurlike levenshoogte. De een zocht in de bijbel, de ander in sarcasme
naar remedie tegen en verzadigdheid.
Hoe Sluyters het doen zal weten we niet. Een bekeerling
in de traditionele zin van onze vaderlandse erwtentellers
zal hij wel nooit worden.
Wac voor mij geenszins betekent, dat Sluyters noon ernstig over zijn verhouding tot God na zou denken. En dat
is toch het begin van alle religiositeit.
Immers, nietwaar Maritain-Engelman : „Il suffira d'un glissement par les plans inclines du ciel, une poussee de la
grace, le dormeur changera de cote et se reveillera chez
Dieu. Dieu sait le travail des hommes, it met partout ses
pieges, ses graces actuelles, Dieu volt le moindre coin &innocence du Coeur. Il y a la pitie de Dieu."
(Reponse et J. Cocteau)
Sluyters is een groot schilder I
TEO DE WITTE.
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„VLIEGJE IN MUN GLAS"
Er lag vandaag een vliegje in mijn glas,
een zeer klein vliegje in het wijde glas.
het lag er met zijn vlerkjes uitgespreid,
zooals ze in 't sterven ieder vliegje spreidt.
Ik heb het met de nagel van mijn pink,
de kleine stille nagel van mijn pink,
genomen als lets vluchtigs op een schep,
een vluchtig ietsje op een groote schep.
1k hield het Lang onder een microscoop,
een oordeel Gods is zulk een microscoop,
en heb het zoo zorgvuldig bestudeerd,
als God de menschenzielen bestudeert.
Het was nog maar een haveloos stukje stof,
een tragisch en doorzichtig stukje stof,
het had zijn kracht in 't sterven uitgestort,
zooals ze in 't sterven ieder schepsel stort.
Waar vond het toch zijn geest in zijn begin?
Waartoe tot zulk een eind vond het begin?
Wat dot de ziel een sprong tot haar verderf?
Waarom is er een sprong ? waarom is er verderf?
a voel den sprong waarin ik nederstort,
den sprong waarin ik naar mijn sterven stort,
met dit cadavertje op den nagel van mijn pink,
de kleine, onnoozele nagel van mijn pink.

A. J. D. VAN OOSTEN
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GANDHI ALS RELIGIEUSE FIGUUR ')
I.

B

EWONDERENSWAARDIG godsdienstig, bewonde-

renswaardig verstandig, staat Gandhi in velerlei opzicht zeer dicht bij ons Katholieken. Ik zal trachten
zijn religieuse figuur of te bakenen, om vervolgens aan te
geven de punten van overeenkomst en de verschillen —
zoals ik die zie — tussen zijn hindoes geloof, zijn „dharma'',
en ons Katholicisme.2)
„Ik beschouw mij", zegt Gandhi, „een Hindoe Sanatani,
omdat
1. Ik geloof in de Vedas, in de Upanishads, in de Puranas,
en in geheel de hindoese Heilige Schrift, en bijgevolg in
de Avataras en in de reincarnatie.
2. Ik geloof in het Varnashrama dharma, in een zin die
1) Uit een te verschenen boek: L'Orient et nous.
2) Zij die een meer algemeen idee willen hebben over de persoon
ag,
(en''wat mij betreft ik kan het hun niet
itator
van de beroemde „
anders dan aanraden, om deze studie nog beter te begrijpen), verwijs ik
naar een verzamelwerk, verschenen in Les Le ttres(Parijs), in de numme van februarie en maart 1925, ondertekend „Le Sphynx", en geschreyen in katholiekegeest.
De Mahatma Gandhi van Romain Rolland(Parijs, Stock, 1924),
hoewel niet duidelik engeexalteerd, en zeer anti-kristelik, overigens van
deze schrijver welbekend, ma absoluut niet verwaarloosd worden. Men
ie ook Gray: „Builders of modern India: Mahatma Gandhi"
z
(Calcutta, 1924), en X .... : M. K. Gandhi: A sketch of his life
(Madras, 1920).
Ten slotte kan men met hetgrootste nut de verzameling artikelen
van Gandhi lezen, die uit het Engels zijn vertaald en bijeengebracht
onder de titel La jeune Inde (verschenen bij Stock in 1925, met een
inleiding van Romain Rolland). Aan die bundel heb ik mijn citaten ontleend. Ik vermeld dus bij dezen dat ik er mij toe heb beperkt, telkens
als ik het nodig heb geoordeeld, om het nummer der bladzijde aan te
geven.
Zie eveneens van Gandhi: Speeches and Writings (1896-1922),
Nateran, Madras, 1922.
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ik beschouw als strikt wat de Vedas betreft, maar niet in
de populaire en grove opvatting van tegenwoordig.
3. Ik geloof in de bescherming van de koe, maar in een
veel breedere zin dan de populaire.
4. Ik neem de aanbidding aan van de afgodsbeelden".
(p. 280).
Om door Westerlingen goed te worden begrepen, vraagt
elk van die punten enige opheldering. Laren we ze dus
achtereenvolgens bespreken.
1. Gandhi gelooft niet in de „exclusieve goddelikheid"
van de hindoese Heilige Schrift. Hij erkent eveneens het
goddelik karakcer van de Bijbel en van de Koran. Hij is
dan ook van mening, dat elke Schriftuur onvolmaakt is
„Mijn geloof in de heilige boeken der Hindoes eist niet,
dat ik er elk woord en elk vers van aanvaard als geinspireerd door een godheid". „Ik wil niet gedwongen worden
een of andere interpretatie te aanvaarden, als zij ingaat tegen
mijn verstand of tegen mijn moreele zin". Deze hindoe
predikt het vrije onderzoek. Wij zullen verderop zien, dat
de positieve invloed van het protestantisme niet vreemd is
aan deze geestestoestand.
Volgens Gandhi is de Schriftuur niet voor alien dezelfde:
men dringt, Haar hij meent, slechts tot de diepere zin door,
en derhalve tot „de waarheid van zijn godsdienst", naarmate
de ziel volmaakter wordt.
Het karakteristieke van het Hindoeisme is, dat het niet
bestaat, als men er een godsdienst in wil zien, die strikt
genomen eigen is aan het hindoese ras. De hindoese taal
heeft er zelfs Been naam voor. „De grondbeginselen van
het Hindoeisme, zoals van elke verheven godsdienst, veranderen niet en zijn gemakkelijk te begrijpen". (p. 281).
,,Sta mij toe", voegt Gandhi er bij, „u uit te leggen, wat
ik versta onder godsdienst. Het is niet de hindoese godsdienst, waaraan ik ongetwijfeld meer waarde hecht dan aan
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elke andere, maar de godsdienst, die boven het Hindoeisme
uitgaat, die onze natuur zelf omvormt, die ons op onverbreekbare wijze vereenigt met de waarheid, die in ons is
en die altijd zuivert". (p. 63). Daarom is het Hindoeisme
geen exclusieve godsdienst: er is in haar schoot plaats voor
alle profeten der wereld. Het is geen godsdienst die zich
voortplant door zendingen, ofschoon zij menige scam met
haar kudde heeft verenigd, maar zij heeft dit progressief en
onmerkbaar gedaan". (p. 287).
Alles bij elkaar predikt Gandhi een snort universalisties
en progressief syncretisme, waarin het Hindoeisme de rol
zou vervullen van as en bindende kern.
Thans enkele woorden ter opheldering over de „avatars".
Brahma is de eerste persoon van de hindoese drieeenheid ,
Siva is de twede, en Vishnoe de derde.
De bezondere incarnaties van Vishnoe zijn ache in getal.
In de achtste incarnatie heet Vishnoe Krishna. Het mythologiese Leven van Krishna is het voornaamste onderwerp
van de meest populaire pourana van Indie, de BbagavataPourana. Men beweert dat er een negende incarnatie is,
die van Boudha. Ten slotte „de tiende incarnatie moet nog
komen, Calkiavatara : aan het eind van de tegenwoordige
„leeftijd - , zal Vishnoe verschijnen gezeten op een ros van
stralende blankheid, met een zwaard dat schittert gelijk een
komeet, en hij zal een einde maken aan de misdaden der
wereld".')
Over de Avatars is Gandhi zeer kort. Hij zegt: „Ik geloof
erin". Dat is alles. Wij kunnen dus aannemen dat op dat
punt zijn geloof samenvalt met het gewoon geloof. Sedert
het begin der wereld heeft „de opperste zich „geincarneerd"
— (maar wat betekent hier incarneren7) — in een reeks
van vormen of avatars : Civa, Vishnoe, Rama, Krishna ....
die de aanleiding zijn geweest tot het ontstaan van verschillende erediensten : civaisme, vishnoeisme, enz. Deze
1) „Les Livres sacres de toutes les religions-, vert. Pauthier en Brunet,
uitg. Mine Parijs 1866 Deel II.
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zijn alle y middelen (overigens zeer ongelijk van waarde en
graad) om te streven naar Brahman, de Onuitsprekelike.
In het algemeen „geeft de hindoese stam veel takken".i)
Men weer wat de reincarnatie . is. Omdat de ziel van de
mens in een enkel Leven nooit geheel kan gereinigd worden,
is het onvermijdelik, dat zij herboren words, om zich van
graad tot 'graad op te heffen tot de algehele zuivering. „De
geboorte", verklaart Gandhi, „is een val" : het is dus nodig
dat de mensch progressief, Tangs smartelike weg zich daaruit
opheft. Zó komt het dat de Hindoes de mogelikheid aannemen van talloze reincarnaties : de noodzakelikheid van
honderdduizend achtereenvolgende levens worth niet verworpen.
Op dit belangrijke punt heeft Rene Guenon een opmerking gemaakt die naar onze mening nuttig is hier weer te
geven : „Men heeft voor achtereenvolgende aardse levens
kunnen houden wat, niet alleen in de hindoese leerstellingen,
maar in het Boeddhisme zelf, een onbepaalde serie toestandsveranderingen van een wezen is, omdat elke toestand
zijn eigen karakteristieke hoedanigheden heeft, die verschillen van de hoedanigheden der andere, en die voor het
wezen een reeks existenties uitmaken die hij slechts eenmaal
kan doorlopen, en omdat het aardse, of zelfs algemener het
lichamelike, slechts een bezondere toestand vertegenwoordigt
in een oneindige reeks andere .... Wat het „reincarnationnisme betreft, dat slechts een dwaze caricatuur is van deze
theorie, alle Oosterlingen hebben er zich eenparig tegen
verzet, behoudens misschien enkele onwetenden, die min
of meer verwesterd zijn, maar wier mening zonder enige
waarde is".2)
Door de Kbarma dus, de resultante der doorgegane incar1) W. Wallace, S. j.: De l'Evangelisme au Catholicisme par
la route des Indes, vertaald uit het Engels door de Z.E.P. L. Humblet,
S. J. Dewit, Brussel, 1921.
2) Introduction generale a l'etude -des doctrines hindoues'
(Riviere, Paris, 1921), p.p. 312, 313.
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naties, „die de betekenis determineert van de toekomstige
reincarnaties - (Grousset, op, cit. p. 92), en door de samsdra,
of zielsverhuizing, pelgrimeert de Hindoe Haar het Moksba,
het Heil of de Bevrijding, dat bestaat in bet zich weer voegen
bij het Brahman, het Absolute, het Opperste. („Brahman of
Brahma — met een korte a — in het onzijdig duidt vooreerst aan het rituele gedeelte van het offer, vervolgens bij
uitbreiding het Absolute, de opperste Geest, steeds onzijdig
en onpersoonlik. Niet te verwarren met Brahma Lange a -in het mannelik, die een persoonlike God van latere schepping voorstelt, opgevat als god, schepper der wereld uit
de stof (die hij niet schiep)
prajapati". (Grousset, op. cit.
p. 31).
Door deze combinatie „heeft het Hindoeisme de hoogste
graad bereikt van zelfbedwang. Deze godsdienst is zonder
twijfel gebaseerd op de verzaking van het vices, ten einde
de geest vrij te maken". (Gandhi, p. 282).
Alles bijeen genomen gelooft Gandhi evenals „leder Hindoe dat God bestaat en dat Hij Een is, gelooft hij in de
reincarnatie en in de zaligheid". (p. 281) En „de zaligheid
bestaat in het zich vrij maken van de geboorte en bijgevolg
van de dood". (p. 283).
2. De Varnashrama is de trouw aan de kaste, niet aan
de kaste sociaal opgevat, maar aan de geestelike kaste, aan
de godsdienstige geest van de kaste waarin men geboren is.
Gandhi is vervuld van een grote eerbied voor het voorzienigheidsplan. Hij gelooft, dat „alle mensen geboren zijn
om Gods schepping te dienen", en dat zij van God hun
essentiele hoedanigheid krijgen, of zij Brahmaan zijn (filosofen, opvoeders en geletterden), of Kchattriyas (administrators en soldaten), Vaichyas (handelslieden en herders) of
Shudras (kunstenaars en stukarbeiders).
Zoals men weer vloeit de instelling der kasten voort uit
de W etten van Manoe, sedert meer dan drieduizend jaar de
basis der civiele en religieuse instellingen der Indiers. Manoe,
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de hindoese Mozes, heeft zich zelf aangewezen als zoon
van de God Brahma, „en als zodanig kondigt hij de wetten
af, die hem door zijn vader zijn geopenbaard . ..." I)
In het eerste boek van zijn wetten nu vindt men de bekende definitie van de oorsprong der vier hoofdkasten van
Indie. „Voor de uitbreiding van het menselik ras echter
bracht Brahma uit zijn mond, uit zijn arm, uit ziin dij en
uit zijn voet de Brahmaan, de Kchatriya, de Vaisya en de
Soudra voort". (Boek I, Sloka 31).
Ziehier Welke functies zijn toegewezen in de maatschappij
aan deze vier klassen
„Voor het behoud van de gehele schepping wees het
uiterst glorievolle Wezen verschillende bezigheden toe aan
hen die hij had voortgebracht uit zijn mond, uit zijn arm,
uit zijn dij, en uit zijn voet.
Hij gaf aan de Brabma'nen de bestudering en het onderricht der Vedas, de volvoering van het offer, het Leiden der
offers, door anderen aangeboden, het recht van geven, en
het recht van ontvangen.
Hij legde de Kchatriya de plicht op om het yolk te beschermen, de liefdadigheid te beoefenen, te offeren, de
heilige boeken te lezen en zich niet over te geven aan de
zinnelike genoegens.
Het vee verzorgen, aalmoezen geven, offeren, de heilige
boeken bestuderen, handel drijven, tegen ing est uitlenen,
het land bebouwen, zijn de functies aan de Vaisya toegewezen.
Maar de Opperste meester wees aan de Soudra slechts
den functie toe : de voorgaande klassen te dienen, zonder
hun verdiensten Bering te schatten". (Boek I, Sloka 87-91).
Varna is dus eigenlik roeping, maar opgevat op een tegelijk
providentiele, mystieke en sociale manier. Men is in Indie
Brahmaan of soldaat, zoals men in Judea van de stam van
Levi was of van Juda.
In deze godsdienst van het Hindoeisme, waar „de Kerk"
de wereld zelf is, geinspireerd en beheerd door God, in de orde
1) Livres Sacres, deel I, XXI.
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der zaligmaking, doet deze leer denken aan de zo theologiese
opmerking door pater Clerissac geformuleerd in Le Mysare
de l'Eglise: De zending in de Kerk, hetzij hierarchies, hetzij
extra-hierarchies, moet nooit gebeuren zonder de geest der
Kerk. Slechts door de geest heeft de zending haar kracht,
haar werkelik aanzien, haar vruchtbaarheid". (p. 169).
Het Varna is erfelik en Gandhi beschouwt het varnashrama
als inherent aan de menselike natuur. „Niet trouw blijven
aan zijn varna is de wetten der erfelikheid minachten"
(p. 281) ; betekent zoveel als de goddelike natuur der dingen
minachten.
Volgens Gandhi intussen „wegen alle kasten tegen elkaar
op If .

Zet daarnaast : „Moet men de leerstelling der zending
niet uitbreiden tot de meest gewone levensstaten ? . . .."
(Clerissac, op. cit., p. 166-167).
Het is een misdaad te geloven in de vieselike superioriteit
van zijn kaste ; daardoor vernietigt men zijn persoonlike
morele waarde. Gandhi verfoeit dan ook de „onaanraakbaarheid", die verschrikkelike uitsluiting van 70 millioen ongelukkige menselike wezens, „die boosaardige uitwas van het
hindoeisme". Hij else met klem de morele en sociale vrijmaking der parias, der ontrefbaren.
Ten slotte verklaart hij ook, dat de activiteit van een
varna niet de activiteit van een ander varna in dezelfde
mens uitsluit. Uitgesloten zijn de kaste-hoogmoed zowel als
de morele ontrouw aan zon kaste. Hier kan men denken,
aan hetgeen de heilige Paulus zegt van de talloze geestelike
hoedanigheden, en aan zijn fundamentele leerstelling van
het mystieke lichaam der Kerk en van de afhankelikheid
der genaden en der gaven tot welzijn van alien en van

iedereen.
Het is duidelijk, dat deze trouw en deze nederigheid
„een grote zelfbeheersing (Brahmacharya)" eisen, de verzaking aan het vlees ten einde de geest vrij te maken.
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3. „Het voornaamste punt van het Hindoeisme", zegt
Gandhi op de derde plaats, „is de bescherming van de koe.
De bescherming der koe schijnt mij het meest bewonde. renswaardig verschijnsel der menselike evolutie toe. Die
bescherming brengt het menselik wezen boven zijn soort.
Voor mij vertegenwoordigt de koe geheel de wereld die
beneden het menselike staat : de mens moet in haar zijn
gelijkenis zien met alles wat bestaat . . . . De bescherming
van de koe (dit gedicht van medelijden) betekent de bescherming van alle stomme schepselen door God geschapen ...
De manier om haar te beschermen is voor haar te sterven ...
De Hindoes zulllen geoordeeld worden naarmate zij de
koe beschermd hebben". (p.p. 284-285).
Men moet niet te vlug deze godsdienstige eerbied voor
het dier bestempelen met de woorden dwaasheid en sentimentaliteit. Men ontmoet in Sint Thomas een tekst, die op
dit probleem een ontroerend Licht werpt, n.l. : „God beminnen boven alles", zo zegt de Engelachtige Leraar, „is
niet alleen in overeenstemming met de natuur van de mens,
maar ook met de natuur van onverschillig welk schepsel,
niet alleen redelik, maar ook onrede(ik, en zelfs met die van
het onbezielde schepsel, volgens de soort liefde die aan elk
schepsel gevraagd kan worden".')
Welk een wonderlike tekst 1 Aldus kan het dier, de plant,
de steen beminnen 1 „Iemand kan dus denken, terwij1 hij niet
kan kennen", zeggen wij met La Fontaine, want vanzelf
herinnert men zich hier de heftige verdediging van het dier
door La Fontaine die al de kracht van zijn dichtkunst richtte
tegen Descartes, die van het dier een machine maakte,
ongevoelig voor elk lijden zowel als voor elke intelligentie.
Met La Fontaine is men geneigd uit te roepen
jattribuerais a l'animal
Non point une raison selon notre maniere,
Mais beaucoup plus aussi qu'un aveugle resort:
1)

Summa, verhandeling over de Genade, quart. 109, art. 3, Conclusie.
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je subtiliserais un morceau de matiere,
Que l'on ne pourrait plus concevoir sans effort,
Quintessence d'atome, extrait de la lumiere,
Je ne sais quoi plus vif et plus mobile encore
Que le feu ... .
(Discours a Madame de La Sabliere).
Er is echter maar den mens onder ons, rationaliserenden
van Europa, die (zeven eeuwen na Sint Franciscus die predikte voor de vogels, die wolven temde en zich de broeder
noemde van de plant en zelfs van de Steen) lets aannemeliks
heeft weten neer to schrijven over het mysterie van de dierlike en onder-menselike wereld : namelik Leon Bloy in La
Femme pauvre.
Men herinnert zich de passage, als Clotilde, met Gacougnol
naar de Jardin des plantes gegaan, daar Marchenoir ontmoet
— Bloy in eigen persoon — die Naar brengt naar de tijgerkooi : „Nauweliks enkele maanden geleden was hij in zijn
prachtig Indies woud, en nu sterft hij van kou en verdriet
onder de ogen van het uitvaagsel der mensheid .. .."
„Men merkt niet op", zegt Bloy-Marchenoir verder, „dat
de dieren even geheimnisvol zijn als de mensen, en men
weer niet dat hun geschiedenis een Schriftuur in beeld is,
waarin het goddelik Geheim schuil gaat".
Clotilde heeft hem echter medelijdend gevraagd : „Waarom
lijden de dieren?"
En dit is het antwoord van deze denker
„Men moest eerst vragen, waar de iimiet is van de mens.
Men moest weten war God aan niemand heeft geopenbaard,
namelik Welke de plaats is van dit katachtig roofdier in het
universele deel der aansprakelikheden van de Val . .. . De
geweldige grootte van hun lijden maakt deel uit van ons
rantsoen en Tangs de • gehele lengte van de dierlike keten,
vanaf de mens tot aan de kleinste der redeloze wezens, is
de Smart den volkomen gelijk zoenoffer ....
Wij weten niets, absoluut niets dan dat de schepselen,
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onredelik of redelik (non solum rationali, sed irrationaii, het
zijn de woorden van Sint Thomas zelf) niet buiten de wil
van God kunnen lijden, en bijgevolg niet buiten zijn Rechtvaardigheid .. . . Wanneer wij een dier zien lijden, is het
medelijden dat wij voelen, slechts levendig omdat bet in
ons het voorgevoel van de Bevrijding raakt .. . . Het menselik geslacht schijnt vergeten te zijn, dat alles wat in staat
is te lijden vanaf bet begin der wereld aan hem alleen zestig
eeuwen van foltering te danken heeft, en dat zijn ongehoorzaamheid het broze geluk heeft verwoest van deze schepselen, die hij in zijn aanmatiging van goddelik dier versmaadt.
Nog eens gezegd, zou het niet vreemd zijn, dat het eeuwige
geduld van deze onschuldigen niet berekend was geworden
door een onfeilbare Wijsheid, om in de meest geheime
balansen des Heren op te wegen tegen de barbaarse onrust
der mensheid?"
„De schepselen", heeft Sint Paulus gezegd, „wachten
met groot verlangen op de openbaring der kinderen Gods.
En met hoop, omdat zij onderworpen zijn geworden aan
de ijdelheid, niet vrijwillig, maar door hem die hen eraan
heeft onderworpen ; inderdaad zullen de schepselen zelf ook
bevrijd worden van deze onderworpenheid aan bederf, om
deel te hebben aan de glorierijke vrijheid der kinderen Gods.
Want wij weten, dat alle schepselen zuchten en in barensnood zijn tot aan dat uur . . .." 1)
Zonder ons dus te laten afschrikken door de onverwachte
vorm van Gandhi's bewering : „het voornaamste punt van
het hindoeisme is de verering van de koe", schijnt het ons
toe dat wij te begrijpen hebben, dat hij in de eerbied voor
de koe, „voedster van millioen menselike wezens in Indie",
de voorwaarde zelf ziet van de eerbied van de mens, het
bewijs dat elke vrijwillige en onmenselike geweldadigheid
is verworpen, de noodzakelike toetssteen van de zachtheid
1) Aan de Romeinen, VIII, 19-23. Buitengewoon apostolies en kerlcvaderlike leerstelling : vgl.: St. Petrus, (II-III, 13), Johannes (Apoc.,
XXI. 1); Oude Test. Gen. III, 17 : Ps CI, 27 ; Is ',XV, 17,
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en de volmaakte welwillendheid des harten. Zijn bescherming van de koe verschijnt ons dan als een geestelike houding, en als een praktijk, overeenkomend met onze natuurlike pieteit ten opzichte van alle wezens, met onze vrome
en ascetiese onthouding op Vrijdag ook.
Het is onnodig op te merken dat een godsdienst zonder
Kerk, zonder bekroning met een absoluut bestuur, noodzakelik een zekere overdreven strengheid met zich brengt in
het geloof, vooral op de punten, waar vitale elementen van
de ware godsdienst ernstig bij betrokken zijn. En dat is hier
zeker het geval, omdat de broederlike liefde in de grond de
oorzaak is van de eerbied en de bescberming van de hoe.
4. „Ik geloof", zegt Gandhi ten slotte, „dat de afgodendienst de mens van nature eigen is". Maar hij voegt er
aanstonds bij, „dat B een enkele Hindoe een beeld beschouwt
als zijnde God". „De beelden helpen de eredienst eenvoudig. „Wij streven naar symbolisme" : het beeld is hier niets
anders als een symbool, een uitgangspunt, een voorwendse1.1)
(Wordt vervolgd)

LtOPOLD LEVAUX.

1) Voor iemand als Gandhi, maar waarschijnlijk niet voor de yolksmassa I
te
Het is evenwel interessant om naast de stelling van Gandhi een tekst
te plaatsen die wij hier laten volgen, een tekst van de beroemde en
bewonderenswaardige Barthelemy de Las Casas, metgezel van de conquistadores, apostel en verdediger van de Amerikaanse Indianen. „Ik
heb gezegd en ik her het, dat zolang de Indianen, gedompeld in
beonwetendheid, zullen geloven dat de eredienst die zij aan of odewizen zich richt tot de ware God, deze dienst noch absurd noch formed
tegenstrijdig zal zijn met de natuurlike rede". (Barthelemy de Las Casas,
Eve de Chiapa, Defenseur de la liberte des naturels de l'Amerique,
Pere des Indiens: 0 eu v res, precedees de sa vie par J. A. I. Llorente
t. I.p. 387, Paris, 1822).
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DE DICHTER EN DE PHILOLOOG
L. C. Michels: JOHANNES STALPART VAN DER WIELE —
H. Bergmans, Tilburg 1931 ---35 blz.
Bij het lezen van de „Rede, ter herdenking van Stalpart van der
Wiele's sterfdag uitgesproken to Roermond in de Vergadering van de
Letterkundige Afdeling der Katholieke Wetenschappelike Vereniging, op
29 December 1930 - , denkt men voortdurend meer aan de spreker dan
aan ziin onderwerp. Men ziet die typies-intellectuele kop met de gladgespannen lippen, — aan de over an van de rechte neus naar het
rechte voorhoofd accentueert de bril intelligentie; de brilleglazen
geven een glanzende tinteling aan het oog waarin een geestige gedachte
schijnt to flikkeren, die niet zo uitgesproken zal warden, want de spanning van de mondhoeken, de meesmuilende mondhoeken, weerhoudt de
tong tot er een vernuftig-toespelende formule voor gevonden is. En
dan zal een zachtegelijkmatige stem met een mengeling van beheerste
pret en zelfironie een vernuftigheid zeggen, maar noch de demping van
hetgeluid, noch de dwang van de mond, noch de tinteling van het oog
dat reeds reageert op een volgende gedachte, zal voor de aandachtige
hoorder het timbre van degenegenheid kunnen do yen die het gemoed
doetgloeien.
En men betrapt er zich telkens op dat men zit to peinzen over het
geval van deze erudiete man, die door de scherpte van zijn kritiese geest
zelf veroordeeld worth tot een terughoudendheid in het formuleren van.
zijn wetenschappelike kennis, die maakt, dat elk niet volkomen verantwoord detail hem een hinderpaal worth op de we ; een hinderpaal die
hi' niet wenst to passeren voordat hi' hem uit het loo ad verwijderd
heeft. Een warm hart, overheerst door een fijne geest; een macht van
wetenschappelike kennis, steeds gewantrouwd door een kritiese geest;
een dorst maar wetenschap, tot steeds finer detail gevoerd door een
analytiese geest.
Michels is de meest typiese detaillist onder onze filologen. Mist hi' de
macht tot de synthese; mist hi' de behoefte aan, de moed tot de synthese? Draagt hi' een syntheties beeld in zich, maar is hi' als de portretschilder die zijn werk niet uit handen kan even omdat hi' dan hier dan
daar eenpenseelstreek wil aanbrengen; omdat hi' de finishing touch niet
vinden kan? Zelf zinspeelt hi' op zijn reeds zoveel jaren aanhangige
proefschrift over Stalpart. Hi' vergeve het zijn lezer, wanneer die bij het
publieke woord dat eindelik gewaagd wordt, zich verleiden laat tot
enkele spekulaties.
Ook deze rede brengt een syntheties beeld. Michels veronderstelt bij zijn geleerde toehoorders zulk een beeld aanwezig, opgeroepen
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door de bestaande litteratuur over het onderwerp. En nu bepaalt hi'
zich tot het uitvoerig en gewetensvol aanbrengen van enige misschien
nietige details. Wanneer we op blz. 20 van het 32 blzz. tellende geschriftgekomen zijn, heeft hi' slechts gedisputeerd over de sterfdatum,
die niet 21 of 27 maar inderdaad 29 December blijkt to zijn, over de
auteur C. V. M. P. V. Sw. die kort na Stalparts dood zijn liederen verVermeulen
C. V
uit
hanseld heeft o p populaire wizen en die pastoor
Soeterwoude blijkt to zijn; over de patroonheilige die niet St. Jan Evanelist maar Sint Jan Baptist was, en over de verschillende familieleden die in
g
de loop van de 17e eeuw de priesterlike waardigheid gedragen hebben.
Maar enpassant hebben we ons in tegenwoordigheid gevoeld van een
rijkgedetailleerde kennis van het zeventiend'-eeuwse katholieke Leven;
hebben we een kijk op het leven van de eeuwig schuilende priesters
van die donkere tijd, hebben we de ouders van Stalpart : de geleerde
vader, de vrome moeder ontmoet, die reeds tijdens haar dracht een voorgevoel van de priesterroeping van haar vrucht had ; kennen we de priesterijver van deze man, die het heele Westland heeft bekeerd, de pestzieken in hun doodstrijd heeft bijgestaan; kennen we hem als een beroemd
prediker, een geleerd en strijdvaardig theoloog; een kunstzinnig liefhebber
van de muziek, die in Rome de nieuwste muziek had leren kennen, die
zijn liederen op deze muziek schreef en ze daarmee een moderner artisticiteit verleende, maar ze tevens tot impopulariteit veroordeelde, daar deze
melodieen het noordelikpubliek, het onontwikkelde katholieke publiek, nog
niet bereikt hadden. We hebben de bronnen leren kennen die ons ten
dienste staan en hun waarde of onwaarde; we Nveten dat hi'j „een teer
man" was, die een jaar lang wegteerde voor hi' stierf.
Op deze bescheiden wijze : keuvelend over kleinigheden, roept de
schijver het beeld van de geleerde priester-kunstenaar in ons op. En
het worth misschien levendiger, dan bij een opzettelike synthese.
In een opzicht heeft Michels ons niets to vertellen: de dichter Stalpart
ontsnapt hem geheel. Dit trachten to naderen door parallellen met tijdgenoten to noemen is wel een geheel onvruchtbare manier. Kan een dergelijke methode al enige vrucht opleveren, dan kan dit toch slechts door
het dichterlik wezen van deze mannen to konfonteren met het dichterlik
wezen van Stalpart. En dat eist meer omvang dan een rede mogelik
maakt. Noemen van namen zegt in 't geheel niets. Ook een flauw grapje
op Pieter Lenaerts van der Goes is er geheel naast ; evenals de ophemeling van de prinsestrofe bij Stalpart slechts onbegrip of onkunde van
de rederijkerspoezie verraadt.
Maar Michels is nu eenmaalgeen literator. Zijn verstandelike aanleg,
die dichters als Hui' ens waarschijnlik tot z'n genietelikste ,poezie"
maakt, sluit de toe an tot de ware dichtkunst voor hem af. En ik wil
hier eerljk bekennen, dat het tikje antipathie dat mij, mijns ondanks, bij
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de meeste liederen van Stalpart overvalt, wel enigszins gevoed wordt
door het felt dat hi'j Michels' lievelingsauteur is. Toen ik, nu al weer
Jaren geleden, met al de geestdrift van de jeugd, mij over of aan de
iederen van Stalpart van der Wielen waarvan
,ik er vele overschreef,
memoriseerde, leerde zingen, moest ik me vaak bekennen, dat ik mij moest
forceren tot mooi-vinden, en dat slechts een hoogst enkele maal ik lets
van die intense schoonheidsontroering, die bijna fizieke huivering, bemerkte, die mij bij andere.dichters als Hadewijch, Bertken, De Roovere, De
Gastelein, Bijns, bij z'n tijdgenoten Vondel, Breeroo, Hooft, De Hardun, Revius, Starter, aangrijpen kon. Intussen ben ik nu ouder, en ik
weet langs bedachtzamer paden de dichters meer wezenlik te naderen
dan toen. En zo verlang ik naar het ogenblik dat de bescheiden aang
ekondigde nieuwe uitgave van Staipart's werken ons in staat zal stellen
opnieuw met ons aestheties weten en voelen tot hem te gaan. Van harte
hoop ik, hem dan ook als dichter op het voetstuk te kunnen plaatsen
waarop mijn roomse hart deze geleerde, beminnelike, in alle opzichten
edelepriester uit de bangste jaren van onze kerkgeschiedenis zo graag
zou zien staan.
Onder de vele tekorten die de katholieke wetenschap heeft te dekken behoort ongetwijfeld het eerherstel van de delftse priesterlike lieddichter enpolemist. Wat de Calvinisten gedaan hebben voor Jacob
Revius, wat de Viamingen aan 't doen zijn voor De Harduyn, dat mogen de Hollandse katholieken toch niet langer achterlaten voor hun
Stalpart van der Wiele. Moe dan de uitmuntende filoloog zich geprikkeld
voelen om ons snoedig een uitmuntende tekst van zijn werken te leveren.
Maar moge hi' zich niet laten remmen door het omslachtige werk der
verklarende aantekeningen, inleidingen en commentaren. Die kunnen afzonderlik verschijnen, rustig en met alle grondigheid bewerkt. Allereerst hebben wij het werk zelf nodig, al was het maar opdat de specialisten die zich dan ongetwijfeld zullen opdoen om elk van hun standP uit de figuur te naderen, aan het werk kunnen aan, en opdat het
werk zelf in staat zalgesteld worden, om zich de lezers te verwerven
die er in 's dichters eigen tijd maar al te veel aan onthouden zijn. Endat
dan de fine geleerde, die de grenzen van zijn wezen beter kent dan wie
ook, bij het bewerken van zijn grote studie over de dichter het niet als
een integrerend deel van zijn taak beschouwen moge, ook aesthetiese
beschouwingen aan z'n onderwerp te widen.
TH. DE JAGER.
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ANNA MAY WONG
Sterker dan het lachen en het gedruisch random,
is daar vOOr haar een stil lokken in de verte ;
voor het dreigen der camera's staat zij stom,
maar haar blik is een kreet, een schreeuwen naar
de verte.
Zonder genade voor haar snikkenden angst
hebben zij haar aan een zegekar gebonden ;
maar haar voeten, terwiji zij voor hen danst,
hebben door den gelen nevel den weg reeds
hervon den.
Wij moeten bidden voor haar ziel in elke bioscoop,
zij heeft een engel in het lichaam, God in de oogen ;
maar 't fatum in haar hart en onder wanhoop
haar trekken tot een masker toegebogen.
A. J.

D. VAN OOSTEN
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"EENZAME KLEINE DANSERES"
Oogen en parelsnoer
tot ons met droeve schampen
beschoten door de lampen
dwaalt zij over den vloer.
Lust en begeerigheid
ontstemmen zich met reden
om hare ranke leden
van nog te jonge meid.
Haar schuchtere rhytmiek
valt trager dan de maten
der om haar desperate
syncopische muziek.
En haar gebroken lied
het wekt geen wild beminnen
in onze moede zinnen —
God, het ontroert ons niet.
Geminacht en alleen,
het schamele lijf geheven
verdedigt zij het leven
tegen dit huis van steen.
En vliedt in haren nood
—verdoemd maar zonder zonde,
verloren en niet gevondennaar den rustigen dood.
A. J. D. VAN OOSTEN
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KONNERSREUTH
THERESE NEUMANN. HET LEVEND RAADSEL VAN
KONNERSREUTH, door Kan. Eug. de Hooge. Desclee
en Co. Brugge. --- 1931.

EN boek, dat, — het weze gezegd, met alien eerbied
voor het gezag van den schrijver en met alle waardeering voor zijn onbetwistbaar litterair talent, — m.i.
evenals vele andere geschriften over Konnersreuth beter
ongeschreven was gebleven, en om de stof die het behandelt, en om de wijze waarop deze verwerkt words.
Het is de 70ste publicatie in boekvorm onder de door
mij verzamelde geschriften over het geval van Konnersreuth.
Het is een van de lijvigste en typographisch het best verzorgde van deze zeker nog niet afgesloten reeks van verschijningen. Het doer de uitgeverij die het de wereld in
zondt alle eer aan, en bewijst dat ook op het gebied der
drukkunst, Vlaanderen sedert den oorlog, heel wat van
Noord-Nederland heeft geleerd.
Ook stylistisch verdient het lof. Van den eerwaarden
schrijver hadden wij overigens het niet anders verwacht.
Het boek heeft dan ook on tegenzeggelijk propagandistische
waarde voor de door den schrijver aangekleefde meening.
Doch daarmede is, naar onze meening alle goeds over
dit boek gezegd : het is een propagandaboek, meer niet. Het
mag voor ons vlaamsche yolk, dat, tot nu toe, (buiten enkele
dagbladartikelen van Dr. Dambre (een vriend en medepropagandist van den zeer eerwaarden schrijver) en een artikel in Ons yolk ontivaakt en in Dietscbe Warande en Belfort), vrijwel van de publicatiewoede over Konnersreuth,
verschoond was gebleven, een niet onverdienstelijk samengesteld compilatiewerk zijn : voor hen die den ontwikkelingsgang der Konnersreuther phenomenen voortdurend hebben bijgehouden met het Joel materialen to verzamelen
voor de stlidie dezer verschijnselen, brengt het niets nieuws.
Allen wat Kan. de Hovre over Therese Neumann mede-
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deelt heeft hij uit de tweede of de derde hand : en alles
staat reeds elders geschreven. Hiertegen bestaat natuurlijk
niet het minste bezwaar wanneer het boek als propagandageschrift bedoeld is.
Doch dan rijst de vraag : is deze propaganda gewettigd?
Is zij wenschelijk? Worden het geloof en de Kerk er door
gebaat?
Op Been enkele dezer vragen kan, naar mijn oordeel, een
bevestigend antwoord gegeven worden.
De verschijnselen van Konnersreuth zijn inderdaad zeer
belangwekkend. Geen wonder dat ze in breede ktingen
blijvende belangstelling gaande maken. Deze belangstelling
is gewettigd : de verschijnselen raken — buiten haar godsdienstige zijde om — de meest uiteenloopende belangrijke
problemen : theologische, psychologische, godsdienstpsychologische, parapsychologische, pathologische en medische
problemen allerhande kunnen naar aanleiding ervan aangesneden worden.
Alle vergen echter, niet een afdoen dezer problemen
met een dooddoener, doch ernstige en grondige studie.
Studie echter geschiedt in de suite der studiekamer en in
de beperkte publiciteit der wetenschappelijke kringen. De
onbeperkte publiciteit der volkspropaganda is uit den booze
in generali et in concreto, omdat ze de rustige beoordeeling
der feiten en intepretatien vertroebelt, en bij den redetwist,
de gemoederen tot hartstocht prikkelt, zoodat „redetwist"
twist wordt tout court, waarbij de rede wegvalt. Iedere
wetenschappelijke studie is derhalve met vreugde te begroeten, ook een „simple exposé des faits", mils niet gekleurd,
verkleurd of ontkleurd. (Aan dergelijke kleuring maakt de
eerw. schrijver zich schuldig, wanneer hij — gewis niet
opzettelijk maar uit loutere onvakkundigheid — als grondslag tot zijn levensschets van Therese Neumann de ziektegeschiedenis of anamnese aanvaardt zooals Dr. Gerlich (Doctor
scientiae historicae, wel te verstaan) deze heeft geconstrueerd
met veel „aufwand„ van medische litteratuurstudie maar met
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evenzoo patente onvakkundigheid, het zij gezegd met alle
respect voor Dr. Gerlichs ijver). Doze publication kunnen
dan hun plaats zoeken in de wetenschappelijke tijdschriften
gewijd aan de studie der hoogergemelde disciplinen.
Bij de resultaten der wetenschappelijke studie — zij weze
dan theologisch, psychologisch of medisch — heeft de Kerk
alle belang ; het groote publiek echter, m.i., tot de Kerk
uitspraak heeft gedaan, voorloopig niet. De resultaten dozer
studie kunnen de Kerk ter voorlichting harer uitspraak van
nutte, ja van noode, zijn : propagandistisch te sterke interesse wekken bij het groote publiek is niet te rechtvaardigen
ten opzichte van een probleem dat nog niet voor oplossing
rijp is, daar voorloopig althans, de feiten die ten grondslag
liggen tot dramecraal uiteenloopende interpretation aanleiding geven.
Wat voor doel kan eigenlijk zulke massa propaganda op
dit oogenblik hebben? geen andere dan stemmingmakerij
voor den charismatischen oorsprong der verschijnselen. Bewijst men het geloof, en de Kerk met zulkdanige stemmingmakerij wezenlijk een dienst ? M.i. niet1 Het is en blijft
feitelijk een vooruitloopen op de beslissing der Kerk : daaraan verandert de rein formeele verklaring dat men zich aan
het eindoordeel der Kerk onderwerpt, weinig. Gewis, zoolang de Kerk geen uitspraak heeft gedaan, blijft elke opinie
vrij, en deze vrijheid hoeft zeker allerminst beperkt te worden
wanneer men de bovennatuurlijke orde der verschijnselen
voorstaat. Doch wie zijn opinie voor de breede massa der
geloovigen — en der ongeloovigen — propageert, dient
zich zijner overgroote verantwoordelijkheid ten overstaan
zijner geloofsgenoten bewust te zijn. En deze verantwoordelijkheid is niet te onderschatten, bijzonder wanneer de
schrijver een geestelijke is. (ZeerEerw. Heeren en zelfs
Doorluchtige Excellenties hebben op grond van een kortstondig bezoek en fragmentaire bij de omgeving van Th. N.
ingewonnen inlichtingen hunne bevestigende mooning in,
bij honderdduizenden aftrek vindende, brochures onder de
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geloovende menigte verspreid). Indien de Kerk later het
bovennatuurlijk karakter der feiten niet erkent (men denke
aan het geval van den gestigmatiseerden pater Pietro del
cino, en aan de op den index geplaatste revelatidn der
spaansche extatische, Maria d'Agreda), dan brengt een geestelijke schrijver, niet alleen zich zelf, maar, omdat hij een
geestelijke is, ook de Kerk, zelfs bij een gedeelte der geloovigen, in opspraak. Dit geldt des te weer naarmate hij
hooger staat in rang en aanzien.
Voorzeker, in waarheid blameert hij enkel zichzelf, en de
Kerk hogt niet en mag niet verantwoordelijk gesteld worden voor de uicspraak harer ondergeschikte bedienaars, hoe
hooggeplaatst deze ook wezen. Doch de groote massa —
ook die der geloovigen — maakt praktisch dit theoretische
onderscheid niet en dadrin schuilt het gevaar m.i. dezer onbesuisde massapropaganda. Voorzichtigheid en eigen verantwoordelijkheidsbesef moesten er toe aanmanen, in zulke
belangrijke gelegenheid ook den schijn te vermijden en met
het Bemis aan kritischen zin der massa — ook der geloovigen — rekening te houden. Daarom Been propaganda
onder de massa, maar grondig onderzoek in de afzonderlijke
disciplinen of vakgebieden, en bezonnen syntheciseering der
aldus verkregen resultaten. Dit is het standpunt dat ik steeds
heb verdedigd : seders de eerste publicatie over Konnersreuth heb ik al mijn vrijen tijd besteed aan de medischanamnestische studie van alles wat over Th. Neumann en
der daarmee verbandhoudende vraagstukken allerhande het
Licht heeft gezien : mijne meening is dat het onomstootelijk
bewijs van den bovennatuurlijken aard der verschijnseten niet
is geleverd ; dat de in medegedeelde feiten men telkens
weer stuit op bijzonderheden die integendeel wijzen in de
richting van een natuurlijken oorsprong ; dat uit de als bewijs voor de bovennatuurlijkheid op de voorgrond geplaatste,
wonderbaarlijk lijkende, feiten, gedragingen en woorden
zelf argumenten voor een natuurlijke verklaring ten overvloede te putten zijn ; dat de huidige wetenschap verkla-
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ringsmogelijkheden biedt die plausiebel genoeg zijn om
de bovennatuurlijke interpretatie niet als eenvoudig voor
de hand liggend te moeten beschouwen.
Toch heb ik me nog steeds onthouden van eenige toespraak tot de massa, zelfs van tegenspraak bij lezingen met
bovennatuurlijke thesis, uit verantwoordingsgevoel en om
aan mijne geloofs g enoten, die zwak mochten staan, Been
aanstoot te geven. Mijne voordrachten hebben zich bepaald
Cot medisch en theologisch geinteresseerde kringen, met
gelegenheid tot debat.
Edoch ..... de wetenschap, en de Katholieke wetenschapsmenschen kunnen zich nict maar steeds laten kleineeren,
zooals in cal van publication over Konnersreuth geschiedt,
en het kan plicht worden voor ons tegen deze minachtende
uitspraken stelling te nemen, ook in 't openbaar.
Intusschen is het opvallend dat alle scemmen die opgaan
tegen den bovennatuurlijken oorsprong der verschijnselen
zich hebben geuit in wetenschappelijke vakbladen voor een
gesloten lezerskring, terwijI de voorstanders van het bovennatuurlijke over 't algemeen den weg gekozen hebben der
groote publiciteit. In zooverre deze publicatien ons — zoo
zij eigen waarnemingen brengen — het feitenmateriaal
aan de hand doen ter bestudeering, kunnen wij de schrijvers
ervan dankbaar zijn, al betreuren wij van geloofsstandpunt
uit hun onbezonnen ijver.
Loopen de vakmenschen medici of theologen — wanneer zij de verschijnselen van Konnersreuth aan een scherpe
wetenschappelijke kritiek onderwerpen en op grond daarvan
tot den natuurlijken oorsprong besluiten dan niet vooruit
op de beslissing der Kerk ? Gewis, even zoo goed als de
voorstanders der bovennatuurlijke orde. Doch met een
prijzenswaardige zelfbeheersching en terughoudendheid hebben zij hun oordeel steeds in vaktijdschriften uitgesproken
(in zooverre ze niet door al te heftige en persoonlijke aanvallen in de pro-propaganda, ter zelfverdediging, uit hun
tent zijn gelokt bijv. in het incident Wunderle-Mager-Gerlich.)
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Beperkten de voorstanders der bovennatuurlijke thesis zich
eveneens tot de vakkundige wereld, en onthielden ze zich
van massapropaganda, dan kon men en de pro en de contra
publication van vooruitloopen op een kerkelijke beslissing
niet beschuldigen, want zoolang de Kerk geen uitspraak
heeft gedaan is iedere opinie vrij. Maar dit schijnen de
voorstanders, in hun heftige aanvallen op de tegenstanders,
vaak te vergeten.
Dan hoefde men wederzijds elkaar niet „stemmingmakerij"
en „materialistische wondervrees" aan te wrijven, dan hieten
alle publication voor of tegen : voorlichting, alzijdig I En op
deze alzijdige voorlichting heeft de Kerk recht.
Kan ook de wetenschap zich door een overijlde en voorbarige uitspraak niets blameeren 7 Het spreekc van zelf dat
ook de wetenschap zich kan blameeren. Maar deze blamage
is voor de kerk geen schadepost ; Daar ligt het onderscheidt.
In deze misopvattingen der wetenschap ligt zeer vaak een
factor van vooruitgang. Iedere nieuwe theorie infirmeert
overigens hare vroegere stellingen. Wanneer de wetenschap
zich blameert schaadt ze noch kerk noch geloof. Zij kan
dus — mits in eerlijkheid — vrij haren wog gaan.
Door deze tegenstelling : studie of propaganda; publicatie voor beperkten wetenschappelijken kring of voor de
breede onbevoegde menigte, wordt de deugdelijkheid of de
ondeugdelijkheid eener publicatie over het geval Konnersreuth m.i. bepaald.
De beoordeeling der strong kritische of kritieklooze behandelingswijze der stof stelt dan anden de wetenschappelijke
waarde van den schrijver in zijn ware licht : zij laat het
prestige der kerk ongerept : dit is hoofdzaak.
IR herhaal mijn besluit: wetenschappeNke studie, en wetenschappelijke discussie, ook in 't openbaar — zij het dan de
beperkte openbaarheid der vakkringen, zoowel medische en
aanverwante als theologische, is nuttig, en noodig, onmisbaar, ter voorlichting van 't kerkelijk gezag en tevens in 't
belang der wetenschap. Propaganda is — ook van gods-
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dienstig standpunt beschouwd doelloos, daar de eindbeslissing toch van de kerk afhangt, en gevaarlijk daar ze
het prestige van het kerkelijk gezag schaden kan, en bij
niet instemmende uitspraak der kerk, de zich positief uitsprekende geestelijke hoogwaardigheidsbekleeders in het
gedrarg brengen kan.
De geschiedenis der Pseudomystiek overigens moest de
geestelijke schrijvers tot uiterste voorzichtigheid aansporen.
Men /can voorbeelden genoeg aanhalen van extatisch visionnairen en gestigmatiseerden, die jaren lang de geestelijke
wergild — en ook de leekenwereld hebben begoocheld,
tot 111..A noodlot hunner pathologische constitutie hen achterhaalde. Wij herinneren even aan l'Abbe Vachere de Gratelouf van Mirebeau, die een bloedend hart van Jezus als
stigrnaat droeg en door den Paus geexcommuniceerd werd ; en
aan de geschiedenis van Anna Laminit de gestigmatiseerde
van Augsburg, die tevens bevestigde enkel van de H. Communie te Leven, en in zulken roep van heiligheid en wonderdadigheid stondt, dat koning Maximiliaan de Iste zelf en zijn
gemalin haar kwamen bezoeken. Zij weigerde de controle
bevolen door den aartsbisschop van Augsburg, Heinrich
von Lichtenon, doch liet zich later door de Hertogin Kunigonde, dochter van Frederik III, overhalen in haar klooster
te Mtinchen in observatie te komen. Zij werd er ten opzichte harer voedselonthouding ontmaskerd. Na gepoogd te
hebben haar man te vergiftigen (zij was nadien in den echt
getreden met Hans Bachmann) werd zij wegens onderschuiving van haar echtelijk kind bij de dood van haar
buitenechtelijk kind met Anton Welser, (ten einde de door
dezen betaalde onderhoudsrente te blijven trekken) in hechtenis genomen, en wegens nog andere misdaden, ter dood
veroordeeld. Het vonnis werd voltrokken.
Daar de eerw. heer schrijver ook het geval Louise Lateau
van Bois d'Haine aanhaalt, en de uitspraak van Th. N. vermeldt, die in den toestand van zgn. „erhobene ruhe (semi
extatische toestand) de gebeurtenissen van Bois d'Haine
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voor „echt - verklaarde, wat de eerw. Kan. als „van bovennatuurlijken, goddelijken oorsprong zijnde - interpreteert,
moet ik er toch op wijzen hoe de schrijver met de aanhaling van Th. Neumanns uitspraak al weer ongelukkig is
geweest: De naklanken van den strijd rondom dit geval
kunnen hem niet ontgaan zijn. Het heeft gedurende decennien de belangstelling gaande gehouden van geestelijken en
leeken, en beroering verwekt onder de geleerden van dien
tijd. De Academie de Medicine de Belgique wijdde een
reeks zittingen aan de bespreking der verschijnselen. De
toenmalige corypheeen der geneeskunde : Prof. Crocq, Prof.
Warlomont, Prof. Schwann, Prof. Lefevre traden er met
hunne onderscheidelijke verklaringen op den voorgrond,
terwiji zelfs de buitenlandsche geleerden (de wereldberoemde
Prof. Virschow en Prof. A. Imbert-Gourbeyre) zich hartstochtelijk in de discussie mengden. Prof. Lefevre der Katholieke Universiteit van Leuven werd door de geestelijke
overheid met het geneeskundig onderzoek van Louise Lateau
belast. Het verslag over dit onderzoek, dat over een tijdruimte van achttien maanden liep (vergelijk de 14 dagen
van Th. N.'s controle) en eveneens ten huize van Louise
Lateau geschiedde, concludeerde tot den bovennatuurlijken
oorsprong. Toen jaren nadien echter, Louise Lateau, op
grond van haar revelatien, in het tusschen haar bisschop
(van Doornijk) en de toenmaals goddelooze regeering, ontstane conflict stelling nam tegen haar bisschop, ontwaakte
een kritischer geest ook onder de geestelijken en kwam
men tot andere gedachten en gezindheid.
Prof. Lefevre verwekte onder de toenmalige studeerende
aan de Leuvensche Universiteit (wij zelf waren pas ter
academie aangeland) groote sensatie doordien hij zijn bock
Louise Lateau de Bois d'Haine. Sa vie, ses erases, ses sagmates, Etude medicale, uit den handel terugtrok en de verspreide exemplaren tegen grof geld op de antiquarische
veilingen. tegen elken gegadigde in, opkocht. Het vermoeden
ligt voor de hand, dat de hartstochtelijke verdediger der
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bovennatuurlijkheid der verschijnselen in de Belgische Academie de Medecine, eveneens zijn inzicht in het geval had
gewijzigd.
Deze bijzonderheden zullen den schrijver wel bekend
zijn, althans kiinnen hem bekend zijn : komt de uitspraak
van Th. N. over de verschijnselen van Bois d'Haine daardoor niet in een ander daglicht to staan dan de auteur
ons voorhoudt?
Prof. Dr. med. REIMOND SPELEERS.
(Slot volgt)
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LOF DER PRUDENTIA .. .

G

OD stelt als eerste gebod de liefde, — opdat de

wapenen waarvan de mensch zich bedient waarlijk
goddelijke wapenen zouden zijn. Opdat de „voorzichtigheid', Been menschelijke en natuurlijke (klein-geloovige en kortzichtige) voorzichtigheid, maar een waarlijk goddelijke, een bovennatuurlijke : een deugd zij.
De deugd van voorzichtigheid „descend (gelijk elke bovennatuurlijke gave) de la contemplation, qui joint resprit a
reternite." De menschelijke stijgt als een langzame damp,
dik en zwaar uit de ingewanden der aarde : de menschelijke
berekening waarvoor de bovennatuurlijke waarden niet, nauwelijks, of op de tiende plaats bestaan.
De deugd van voorzichtigheid gelooft in de Kerk van
Christus. Zij gelooft daarmee aan een eeuwig, Onverwoestbaar Leven : aan een Kerk die men kooien kan en kerkeren,
die men levenslang en eeuwen Lang met het verbitterdst
geweld bestrijden kan, maar die nOc5it (ddardoor) ook maar
een zweem van haar inwendige kracht, ook maar lets van
haar Wereld-Stem zal inboeten. Zij gelooft aan een Kerk,
die alleen bestaat, en bestaan zal, bij de genade van Gods
oneindige goedheid, — Welke genade wij afsmeeken, af hOngeren met onze daden maar die &en onzer daden ooit verwerkelijken kan. Zij gelooft dat elk goddelijk levee altijd
een gelled. Onverdiende weldaad is van de oneindige Goedheid en duizendmaal grooter dan alles, wat wij, met hart
en ziel, hebben gegeven en gedaan.
De menschelijke voorzichtigheid gelooft, dat het zijn of
niet-zijn der Kerk altijd en algeheel of hankelijk is van de
preciesheid, van de mier-zoete preciesheid, van de dom-verwaande securitas onzer dwaze, dwaze daden ; het is de uitkomst van een naargeestig mechanisme : zonder Wonder en
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zonder oneindige Goedheid. Dit handle'tje over en de Kerk
leeft : dat handle'tje over en de Kerk bezwijkt. Ons hart
mag net zoo dood of levend zijn als het wil — het voornaamste gebod blijft het handle'tje : het voornaamste gel6Of
— in ziehzeif.
De menschelijke voorzichtigheid is de hoogmoedswaanzin
van een weerhuisje dat meent dat de zon schijnt omdat
het zonnepoppetje Haar buiten kwam. Zij lacht niet om de
bergen die het muisje baarden, maar meent dat muisjes
bergen baren.
De menschelijke voorzichtigheid gelooft niet dat God een
Storm-Wind is die waait waarheen Hij wil ; die we alleen
maar kunnen smeeken om, verrukkelijk ( en verwoestend),
over deze wereld neer to waaien, over ons land, over elk
van ons. Zij gelooft dat haar adempje het Leven der menschen is : dat het Leven aan haat. „onderworpen - is.
De deugd van voorzichtigheid gelooft dat God, als wij
Hem even gezocht hebben, ons nooit meer met rust laat ;
zij gelooft Hem een jaloersche, die met al de leeuwen-kracht
van zijn Liefde om de zielen vecht en niet aflaat. De menschelijke voorzichtigheid gelooft dat die God door het kuchje
van een enkel woord uit tallooze zielen wegvlucht, van schrik
en ontzetting wegvlucht, en dat Hij, die door zeeen van
Teed is gegaan om de zielen to bereiken, thans door het
tochtje van een enkel woord wordt tegengehouden en zijn
zielen niet bereiken kan.
De menschelijke voorzichtigheid gelooft niet, dat er een
trotsche, prachtige boom kan opgroeien uit het zaadje dat God
haar heeft toevertrouwd. Nog minder : dat die boom nagenoeg buiten haar om cot boom groeit. Haar „nederigheid is, dat zij aan Been wonder gelooft. Zij gelooft dat alles
het resultaat van haar zorg en haar bemoeienis is. Zij is
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doodsvoorzichtig en doodsbenauwd. Zij is altijd aan het
gieten, afschutten en afdekken (tegen alle koude en tegen
alle warmte). Met het gevolg dat Gods Zon en Gods Regen
Been toegang hebben ; dat het zaadje verstikt, verschrompelt
en—door al dat heldere kraanwater—letterlijk verrot.
De deugd van voorzichtigheid words geboren uic een
bovennatuurlijke liefde voor God en zielen. Doch gelijk de
menschelijke wijsheid de goddelijke niet als wijs (h)erkent,
maar een dwaasheid vonnist, zoo vonnist ook de menschelijke voorzichtigheid de deugd met al hare tegendeelen : als
vermetel, als onverantwoordelijk, liefdeloos, hardvochtig en
zorgeloos. En dit s c h ij n t zij inderdadd.
De deugd van voorzichtigheid krijgt pas later gelijk (als
de feiten het bewijzen) ; de menschelijke krijgt het dadelijk
want ze is kortzichtig als de menschen. Pius X heeft de Kerk
van Frankrijk gered, toen alle meenden dat zijn onverzettelijk extremisme haar ondergang werd.
De deugd van voorzichtigheid laat 99 schapen achter om
het eene to gaan zoeken dat verloren was ; de menschelijke
voorzichtigheid drijft en houdt de 99 zoo dicht bij elkaar
(opdat er niet nog meer verloren gaan t) dat 80 schapen
niet meer kunnen Brazen, 18 uit de band springen, en bet
eene verloren blijft.
De menschelijke voorzichtigheid handelt per se onjuist
en verwacht er alles van,—zelfs van haar gefraseer over „de
zegen van boven". De deugd van voorzichtigheid handelt
altijd juist doch verwacht er niets van — hoewel zij zelfs van
een Onjuistheid nog alles verwachten kon.
De voorzichtigheid der wereld verdraagt zich met Been
enkel extremisme. De deugd van voorzichtigheid is het wapen van het extremisme. De deugd van voorzichtigheid ziet
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voorwaarts , rustig en scherp als een adelaar—de menschelijke ziet onrustig om zich heen en achterwaarts : de deugd
van voorzichtigheid kent menschen en wereld omdat zij
hooger leeft en zichzelf doorschouwt, de menschelijke is
onzeker omdat zij slechts de menschen ziet, alien wantrouwt,
aan geen Liefde, en aan geen Wonder gelooft.
De menschelijke voorzichtigheid bekommert zich altijd om
de farizedn, om de dooden, om de luien en laffen (die wel behoefte aan haar voorzichtigheid, maar nooit behoefte
hebben aan God). Om de fictie hunner rechten
en re s ten. De deugd van voorzichtigheid verdedigt de
rechten van Christus en de rechten van de (hongerende)
ziel. Zij verdedigt deze even onvervaard en onaangetast
als de Paus de rechten der Kerk die de rechten zijn van
Christus. De menschelijke voorzichtigheid zal weldra eeren
wat de dooden eeren, beminnen wat zij beminnen en haten
wat zij haten. Want indien men haat wat zij beminnen en
bemint wat zij haten geeft men ergernis en ontketent men
verzet tegen Hem die toch „bemind - wil zijn. En het is
beter dat God geergerd wordt, dan dat een dezer dooden
begraven wordt. De menschelijke voorzichtigheid is altijd
bezig versche wijn, een klein beetje versche ( en dan nog
verwaterde ) wijn in oude zakken te gieten. Zij gaat hier
zoo in op ( en in haar eigen bezorgde edelmoedigheid ) dat
zij heelemaal vergeet de zuivere versche wijn in de nieuwe
te gieten. Zij gaat hier z66 in op, dat zij de hardvochtige
zakelijkheid van Christus' woord : „En niemand giete versche
wijn in oude zakken : anders zou de versche wijn de zakken
d o e n b e r s t e n, en hij zou wegvloeien en de zakken
z o u d e n v e r g a a n'', dat zij dit woord als een grove,
hartelooze liefdeloosheid zou beschouwen ( gesteld dat haar
kortzichtige „menschelijkheicr nog door deze diep-menschelijke wijsheid kon getroffen worden ).
Indien Christus, die het geweten der wereld was en daar-
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om de wereld ( den goeden en slechten ) een vonnis en een
ergernis ; indien Christus, die de Waarheid was, en daarom
den farizeen en hun schijn-waarden een doorn in het oog;
indien Christus, die het -uiterst extremisme was, en daarom
den laffen, luien en dooden een teeken tot tegenspraak ; indien
Christus die de Boven-natuur vertegenwoordigde, en daarom
alles wat menschelijk was een uitdaging werd, —indien Christus
zich gehoed had voor de ergernis der farizeen, der dooden,
laffen, luien, menschelijk-al-te-men schelij ken , dan had Hij geen
woord gesproken en geen daad gedaan. Doch Jezus ontketende het geweld der wereld en ging onverstoord Zijns
Weegs. En in de stad waar men Hem niet ontving klopte
Hij het stof van Zijne voeten .. .
De Waarheid is niet van de wereld ; zij zal geen strijd
beslechten, maar integendeel ontketenen. Het verzet houdt
niet op bij het positieve, maar begint dan eerst.—Niet de
leugen, niet de redelooze haat, doch de Waarheid en de
Liefde — deze meest zachtzinnige en schoone onder de
menschenzonen —is steeds een Steen des aanstoots geweest.
Dit waren ook de heiligen. Dit is elke Blimp der Waarheid;
omdat zij een eisch en een aanklacht is, en een dwaasheid
voor de wereld. - Die dwaas zijn voor de wereld, - zegt Paulus,
„die heeft God verkoren - . En het woord van Christus tot
die laatste wankelende getrouwen : „Wilt ook gij sours beengaan 7- — bewijst dat alien zich aan de Waarheid geergerd
hebben.
„We moeten de leiders niet al to zeer vertrouwen, maar
we moeten meer op de jeugd vertrouwen. Neen, de leiders
die wankelen heel wat keeren. Het is een oude wet, dat de
leider, als hij eenmaal een bepaalde leeftijd heeft bereikt,
stil blijft staan, dat hij zelfs rechtsomkeer maakt en tegenstemt. Dan moet de jeugd hem tegemoet gaan, zij moet
hem opdrijven of zij moet hem onder haar voeten verpletwren. - ( Knut Hamsun
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Als men zoo in de smoelen kijkt van al die leiders die
zeggen dat ze dit en dat in hun jeugd óók hebben gewild
en óók hebben doorgemaakt etc. is men inderdaad geneigd
to gaan meenen dat er niets geestdoodenders is dan juist
een ideaal, dan juist de „deuge van voorzichtigheid —
geestdoodender dan alle rationalisatie samen.
Amsterdam

HENRI BRUNING
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DE KREET VAN HET MOEDERDIER
Het werk van Kdthe Kollwitz , met een inleiding van
W. Jos de Gruyter — N.V. Servire, Den Haag 1931
18 b1z-1-61p1.

D

E moderne litteratuur tracht het te stellen zonder de

vrouw. Zij is bij uitstek viriel, sours moet men wel
vrezen hyperviriel; de hyperviriele toch kan de vrouw
slechts zien als sexueel object, uitsluitend tot onderworpenheid bestemd. Vandaar de onverholen offensieve minachting
voor de vrouw in de kunst. Wordt zij er incussen niet geduld, zij schijnt er ook weinig behoefte aan te hebben zich
er te doen Belden.
Het heftig active, creatieve, inventieve, van de sfeer
waarin de huidige kunst zich beweegt, is vreemd aan het
receptieve wezen van de vrouw. Zo zeer als zij zich thuis
moest voelen in een vorig stadium van de kunstontwikkeling,
toen de kunstenaar als het ware slechts het fijngevoelig
instrument was tot reproductie van hetgeen hem van buiten
of van binnen beroerde, zoo vreemd moet haar de tegenwoordige kunst zijn met haar vrije scheppings- en vormkracht.
De termen impressionisme en expressionisme (beide gebruikt
in hun wijdste betekenis) lijken me 'n deel der verklaring
in te houden van het feit, dat er zowel in de litteratuur
als in de beeldende kunsten zo'n groot aantal oudere vrouwen zijn, terwig de jonge er bijna ontbreken.
Maar toch niet meet dan een deel. Want evenzeer als
er tijdens het impressionisme genoeg feminine mannen
waren, zo moeten er nu ook voldoende viriele vrouwen zijn.
Er moet in de ontwikkeling van de vrouw zelf wel een
ogenblik aangebroken zijn dat haar van de kunst vervreemdt.
Dit nu lij kt inderdaad het geval : De man en de vrouw bevinden
zich in geheel verschillende stadia van hun ontwikkeling :
de vrijheidscrisis die de man in de zestiende eeuw doormaakte,
is nu het deel van de vrouw. En zoals het zich bij hem
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Coen uitte in 'n ontstuimige dadendrift, in 'n roes van levensdorst en genoczucht, zo zien we dat nu bij haar. Overal waar
lichamelike daden te stellen zijn vinden we haar slechts
door mindere lichaamskracht, geenszins door mindere moed
of ondernemingsgeest bij de man achterblijven. Misschien
doen we beter de man hier geheel ter zijde te laten. Het
is een intrinsieke vrouwenontwikkeling, het heroisme, het
victorisme dat de aviatrices, de zwemsters, roeisters en zeilsters,
de ski- en schaatsrensters, de paardrijdsters, de schermsters,
de danseressen, filmsterren en actrices, — dat de maatschappelike werksters, de verpleegsters en graalmeisjes, de
vrouwelike krijgshelden en revolutionnaires, tot steeds stoutmoediger daden drijft. De jubelkreet van de zestiend'eeuwse
dichter
Dit heeft al al ghedaen
Den mensche victorieus, grootmoedigh int bestaen,
weerklinkt in het' hart van het twintigste-eeuwse meisje
met evenveel geestdrift.
Het zou buitengewoon jammer zijn, wanneer dit alles zijn
weerklank niet vinden zou in een specifiek vrouwelike litteratuur, door vrouwen voor vrouwen, met voorbijzien van
goedkeuring en toejuiching door de mannenlitteratuur, geschreven. En ik zou het als een gelukkige dag in mijn Leven
beschouwen wanneer ik deze zag ontstaan. Ik vrees echter
dat er nog een tijd verlopen zal voordat de pioniers onder
de vrouwen het punt bereikt hebben vanwaaruit zij zullen
zien dat niet in de overwinning der buitenwereld, maar in
de beteugeling der binnenwereld ; niet in dadenmacht, maar
in karakterkracht ; niet in de overwinning, maar in de bezinning de ware heros, de ware victor zich manifesteert.
1k vrees zeer dat er nog vele jaren zullen voorbijgaan eer
we 'n vrouwelike Olympiados, Hertspiegel of Wel-levenskunste zullen begroeten.
Deze met stelligheid te propheteren vrouwenkunst zal
evenzeer afwijken van de huidige mannenkunst als van die
der oudere vrouwen. Zij zal niets meer hebben van de ge-
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sublimeerde babbelzucht of de verfijnde kwaadsprekerij, die
de zgn. psychologiese zedenroman is. Maar zoals wij in de
werken van De Roovere en De Castelein de kunst van
Vondel, van Bredero en Hooft kunnen vinden, zo zullen
we in 't gemeenschappelike wezen van de grootste karakters
onder de tegenwoordige kunstenaressen de kern kunnen
ontdekken, de eeuwige kern van de vrouwenkunst. 1k denk
in dit verband, om me tot Nederlandsen te bepalen, aan
Suze Robertson, Augusta de Wit, Henriette Roland Hoist,
Maria Viola, Koningin Wilhelmina, Coba Ritsema, Charley
Toorop, aan de Margot Scharten Antink van Angelina's
Huwelijk.
Als zulke gedachten in u opkomen bij het bekijken van
een grafies oeuvre, dat Haar z'n onderwerp vast zit aan de
datum van zijn ontstaan, bewijst dit, dat ge u bevindt voor
werk, dat het eeuwig-menselike sterk en onvermengd niet
alleen in zich bevat, maar uit doet stralen. Kathe Kollwitz'
platen : etsen, litho's en houtsneden, alsmede de enkele
skulpturen, zijn sombere uitingen van een der somberste
perioden uit de beschavingsgeschiedenis : het noodlotsuur
van het proletariaat. Waarschijnlik hebben schrijver en uitgever deze platenbundel juist nu gepubliceerd, nu de arbeidersstand opnieuw aan de bitterste ellende dreigt te worden
overgeleverd. En het werk is dan ook wel geschikt om iedere
lezer huiverend tot bezinning te brengen en de verantwoordelikheid te doen gevoelen voor de bestendiging of
herhaling van het lijden dat een groot gedeelte van de
mensheid in de beschaafdste streken ter wereld door de beschaving zelf words aangedaan.
Deze doktersvrouw uit de arbeiderswijken van Berlijn
kept van de schepping alleen de mens. En deze is haar niet
het heerlikste schepsel Gods, dat in een bewonderenswaardig
georganiseerd lichaam het onovertrefbaar werktuig •bezit van
een vrijmachtige, redelike, onsterfelike ziel. Voor haar be-

Kdhte Kollwitz. VVerkeloos (Uit houtsnedenserie „Prole
tariaat- 1923)

Kathe Kollwitz. De Moeders (Uit de houtsnedenserie„Oorlog” 1923)

Ka.the Kollwitz. Moeder met Kind. 1916

Kathe Kollwitz. Gevangenen luisterend naar muziek. 1925
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staat slechts het slavedier uit de ergste jaren van de kapitalistiese maatschappij : de hongerende arbeider uit de sloppen
en stegen van de grootstad. En deze ziet ze niet in de toch
vaak vreugdegevende daad van de arbeid : het forse lichaamsgeweld te midden van titaniese machinerién ; ook
niet als de toornende opstandeling ; niet als een deel van de
kollektieve macht van het georganiseerde proletariaat. Haar
mens is het door gebrek gefolterde, in Joffe wanhoop berustende, verdierlikte, verziekte wezen ; een onder lichaamslijden verziekt dier. Alle mildheid heeft het leven afgelegd.
Er is geen uitzicht ; geen perspektief hoegenaamd. Opstand
leidt onherroepelik tot nog harder onderdrukking. Wat
verwacht kan worden is alleen een climax van lijden : ziekte,
dood. Zelfs de dood is niet de milde verlossende mensevriend ; hij is slechts de kroon op het werk : de voile maat
van het lijden. De dood zit aan de dis in de duistere krotten;
hij wurgt de kinderen in hun spel, in de wieg, in de wanhopig
beschermende armen van de rnoeder. Hij giet de voile maat
van de ellende over de stervende, over de in verbijsterde
schrik achterblijvenden. De zelfmoord is niet de sprong naar
de bevrijding, hij is slechts : het laatste.
Neen, Kdthe Kollwitz is niet de revolutie predikende petroleuse. Haar werk is niet de aanklacht tegen de onderdrukkers van het proletariaat. Het wordt dit alles slechts in
de ziel van de beschouwer, in de actieve etiese ziel waarin
de deernis afgewekt wordt, en de behoefte om te redden.
ivlisschien zelfs is het dit alles ook secundair voor de kunstenares zelf. Maar in eerste instantie is het uitsluitend : de
kreec van het moederdier. De eerste levenskreet van de pasgeboren mens klinkt door de barenskreet van de gefolterde
moeder. Dan volbrengt de vrouw het noodlot bij de verdrijving uit het paradijs door Gods rechtvaardigheid voor
eeuwig met het wezen der vrouw verbonden. De smart van
de vrouw is verbonden met haar kind. Zo zij lijdt, is het om
haar kind. De eeuwige vrees om het leven van het kind I
Ziekte, gebrek, gevaar, alles martelt de moeder, de bescherm-
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ster van het groeiende leven, lichaams- en zielsgebreken zijn
zoveel oorzaken van lijden meer.
Hier vallen woorden als klassestrijd, proletariaac en kapitalisme geheel weg, want hier is het leven even hard voor
iedere moeder, van elke stand en elke tijd.
Voor deze tedere wezentjes met hun fijngebouwde lichamen, die zo graag hun lichamen hullen in zachte stollen en
zo ijdel en speels zich opsieren, zijn de levensverrichtingen
voor alle even onbarmhartig hard. De man echter kan ze
zo niet zien ; hij ervaart ze slechts als de eeuwig-lokkende
bekoorlikheid, het geluk van zijn zinnen, het wezen dat beschermd en beveiligd moet worden met zijn arbeid en zijn
strijd : met zijn kracht. De heroiek en de tragiek van het
moederleven kan hij slechts van verre bewonderend Bade
slaan. Doorleven en uitspreken kan het de vrouw alleen.
Het tragies-heroiese van het moederschap zal dus het diepste wezen van de vrouwenkunst vormen en ook waar het
zijn natuurlik object : de verhouding moeder : kind, mist, zal
het de wezenlike grondslag uitmaken van het kunstwerk.
De mannen van de hoog-renaissance stonden stom van
bewondering toen zij Tesselschade, het lieftallige voorwerp van hun alle y vertederde bewondering, als een stoicijns
man zo kloekmoedig zagen onder de slagen die haar troffen;
toen zij vast moesten stellen met welk een kracht zij heeft
geweert „te willen sterven, eert den Heemel had begeert,"
en menigeen zal haar in zijn hart van koudheid en hardheid
beschuldigd hebben. En is het nu niet merkwaardig dat ik
deze zelfde beschuldiging beurtelings heb uit horen brengen
tegen elk der kunstenaressen, die ik aan het eind van het
vorige hoofdstuk opsomde ?
Bij Kdthe Kollwitz intussen is het ten nauwste met zijn
natuurlik object verbonden. De man bestaat daar nauweliks.
En waar hij voorkomt, is het slechts als de verdediger van
het kind der vrouw, of als deerniswaardig slachtoffer van die
verdediging. Overigens vinden we de vrouw steeds met haar
kind : in een tweetal platen in haar intieme geluk liebaugelnd
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met de baby op haar arm ; overigens wanhopig van smart om
het zieke of gestorven kind naast haar in de wieg of in haar
saamgeklemde armen ; tweemaal in het allerontzettendste
herbisme van de radeloosheid : het water in. In al deze prenten is de vrouw de tragiese heros, en dat blijft zij ook waar
ze alleen is, towel in de naaktstudie of de zwangere oorlogsweduwe, als ze in de biddende, peinzende of wachtende
vrouwen of in de zelfportretten verkrijgt in deze prenten
een grootse monumentaliteit, de duldende heldin. Aangrijpend teder, van een tederheid die u de ziel kerft, wordt
zij in de afbeelding van lijdende kinderen. Het opperste
lijkt me hier bereikt in de houtskooltekening van 1909 „Het
water in". Dit vluchten van het verschrikte kind in de vertrouwelikheid van moeders armen, de troostende kus van
deze moeder op dit ogenblik waarop zij haar innig-geliefde
kinderen met zich in de dood neemt. Dezelfde deernis, d.i.
liefde die mede lijdt, treedt op in de platen waar kinderen
zonder moeder optreden, vooral in de pentekening „Spelen
is verboden" van 1912, de houtsnede Zusje en Broertje van
1923, en in de litho-affiche „Deutschlands Kinder hungern".
III.
Nu we het wezen van deze kunst zo dicht genaderd zijn,
moet haar vorm Been verrassingen voor ons bieden. Dit
straffe geconcenteerd zijn op het lijden van het moederdier,
dit geheel opgaan in de barenskreet, moet wel de felste expressiemiddelen zoeken, moet wel een heftige pathetiek
nastreven, een wild primitief tentoonstellen van het oergevoel. Vandaar de keus van de proletariese vrouw in haar
barste lijden, van bet proletarierskind in zijn ontzettendste
levensmomenten. Het moet wel een absoluut afwij zen!meebrengen van alles wat met dit wezenlike niet in het nauwste
verband staat. * De ontwikkeling van de vormgeving moet
wel gaan naar een steeds verder verwerpen van al wat het
wezenlike niet rechtstreeks uitbeelden kan.
Inderdaad vinden we dan ook in de vroegste prenten
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nogal werk gemaakt van ruimte-aanduiding, van verduidelikende rekwisieten, de lichtval wordt gemotiveerd, de bouw
van de gestalte wordt gedemonstreerd. Maar dit alles wordt
steeds schetsmatiger; men vergelijke de serie etsen. „De Wevers" van 1895-1898 met die van de Boerenopstand van
1902-1908. Tenslotte houdt dit alles volkomen op. In de
houtsnedenseries „Oorlog" (1923) en "Proletariaat" (1923),
in de litho-affiche's „Deutschlands Kinder hungern - van 1924
en „Nie wieder Krieg" van 1924 is dit absoluut verdwenen.
Daarentegen most al wat tot expressie van wezenlike dienen kan tot steeds machtiger plasties vermogen opgevoerd
worden. Dat is de uitdrukking van het gelaat, het gebaar
van de hand en de arm, de houding van de romp, de getourmenteerdheid van het lijnenspel. In het gelaat spreken
uitsluitend de ogen, de mond en de bocht van het jukbeen
naar de wang. Kathe Kollwitz zet nu haar gestalten in een
duistere ruimte, waar schaars licht Tangs de gelaten strijkt
zodat alleen deze gedeelten de aandacht vragen, met de
handen en de boog van de steeds gekromde gestalte. Buitengewoon expressief zijn steeds de handen: grote knoestige
proleterariershanden, zwaar dooraderd, met krachtige knokkels en vierkante toppen. Er staat in dit boek een blad
met handenstudies uit 1892, waar de verschijning van de
hand in het licht nauwkeurig is geobserveerd. Zo leerde zij
de hand, het dramatiese en psychologiese uitbeeldingsmiddel bij uitstek, uitstekend beheersen. De hand is bij haar
echter nooit de drager van daad, van actie, maar uitsluitend
van gevoel : grijpen kan hij niet. Men lette op de wijze
waarop de wevers in plaat 10 hun houwelen of bijlen vasthouden. Een enkele maal bait hij zich opstandig ; meestal hangs hij
of rust, sours steunt hij of beschermt. Zo is de hand bij
Kdthe Kollwitz zuiver lieries. De lieriese uitdrukkingskracht
nu wordt steeds grocer, en is waarlik machtig in de houtsnedenseries Oorlog en Proletarlaat, en bij 'het affiche Ni
wieder Krieg (men zie b.v. pl. 55 Weduwe, 56 De Moeders,
57 Het Volk).
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Waar de indruk van een grafies werk ten slotte bewerkt
wordt door vlakken en lijnen, is het duidelik dat de onderlinge verhoudingen dezer lijnen ware expressiemiddelen zijn.
Het getourmenteerde van Kollwitz' kunst zal dus in hoge
mate behoefte hebben aan een flakkerend vlak met wilde
zwart-en witwerking, met grauwe, groezelige, vervagende
vlakken, met wilde kontoerwerking, waarbij de omtrekken
meer opdoemen uit tresses van ongevere strepen, dan zuiver
getrokken zijn. Hierin vooral spreekt het fel-pathetiese.
Wel verre dus van een minachting voor de vorm die Kathe
Kollwitz gewoonlik verweten wordt, vinden we haar juist
zulk een eerbied voor haar uitdrukkingsmiddelen, dat zij al
het overbodige en niet ter zake doende verwerpt om het
wezenlike te perfectionneren. Wanneer zij er tenslotte toe
komt, als in de pleat „Werkeloos" niets uit het hour weg
te snijden dan de lichten op een drietal handen en op evenveel hongerkoppen, dan heeft zij daarmee de volmaaktheid
van haar vorm bereikt. Maar van de naturalistiese uitvoerigheid der handenstudies en zelfs van het toch zo groot
gehouden portret van haar zoontje Hans (1890) is een Lange
weg; zo Tang dat alleen een onverbreekbare trouw aan het
wezen, aan het oerleven, hem ten einde kon gaan.
IV.
Er staan in deze prentenbundel een viertal zelfportretten:
van 1893, 1910, 1924 en 1925. Het zijn Been portretten, het
zijn studies in uitdrukkingskracht.
De eerste toont ons alleen het gelaat van de kunstenares
bijna en face onder een belichting die schuins van achter
invalt. Het gezicht blijft zo voor meer dan drie kwart in de
schaduw, maar in zijn glijding Tangs de kop boetseert dit
licht de vormen: het voorhoofd, de oogholte, de neusrug,
de mond en de kin. De van haar weg nog onbewuste blijkc
bier toch reeds op te gaan in het expressievermogen van
het glijdende licht op deze gedeelten van het mensenlichaam.
Ook in de ets van 1910 is het gelaat en face. Het licht
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valt van boven voorin. Het licht boetseert niet. Uit een warreling van krassen maakt zich het gelaat los. Een stemming
van dof berusten, van mokkend berusten walmt op uit de
slappe trekken, de grabeinde blik uit de overschaduwde
ogen, uit het moe hangende hoofd, dat gesteund wordt door
de boven de ogen gehoekte hand. Het belangrijke van de
plant is, dat alle vormmiddelen van de kunstenares : ogen,
mond, wangen, houding en hand, alsmede de Wilde lijnvoering, er in een geserreerde compositie, en vervuld van
het tragiese gevoel, zijn bijeengebracht. Het is een studie
uit de somberste jaren.
In de litho van 1924 is de hand weer verdwenen. Met
een losse pols is in grote aanduidingen uitsluitend het
wezenlike gegeven : de ogen, de mondlijn, de kurve van
het profiel. Al het overige is zelfs niet vagelik gesuggereerd.
Dit gelaat is van een vrouw die alle Teed heeft gekend, en
in heroeis zelfbezit berust. Er is wezenlik rust — een monumentaal evenwicht gekomen. De kop is niet gebogen ; de ogen
kijken kalm en wetend. Zo is ook de voordrachtswijs. Er is
jets van de mildheid van de wijze oude vrouw.
Deze mildheid lijkt blijvende winst. De toestand raakte
een weinig ontspannen, er scheen voor de arbeider een beter
toekomst aan te breken, en dit trof samen met de ontspanning die de naderende ouderdom de mens brengt. Zo vinden we in de platen van 1925 en later deze rustige monumemaliteit, het mooist in de litho, „man, vrouw en kind."
Zó nemen we 't liefst afscheid aan deze grote onder de
vrouwen van het begin der twintigste eeuw. Zó molten Naar
ook eenmaal de jonge vrouwen herdenken, die in een gelukkiger wereld een nieuwe vrouwenkunst zullen doen ontstaan uit de eeuwige vreug den en smarten van het moederwezen .
TH. DE JAGER
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LA FRANCE, ILE INCONNUE
Seders Pieter van der Meer de Waicheren
ons de Franse jeugd van Naar schoonste zijden
zien lief, is er veel veranderd in de wereld....
Men zou ook nu bet liefst nog zoveel goeds
willen zeggen van bet buidige Frankrijk, ....bet
rni/itairistiese Frankrijk dat de schrik van Europa geworden is en met zijn geldmacht de
wereld beheerst. Frankrijk dat als oudste
docbter der Kerk zulke heilige berinneringen
oproept, bezit een bewapening en een Leger,
ivaarvan Lloyd George zei dat bet „beden
ten dage zonder twijfei de verschrikkelikste
ooriogsmachine is die de wereld ooit Inert
aanschouwr . En deze machine streeft naar
werkzaambeid in het tijdsgewicht dat de machines der fabrieken zijn stilgelegd.
Hoezeer verbeugen wij ons daarom onze lezers
in vertaling een artikel te kunnen voorleggen
van de beer Henry Alex. Dupriez die ons bet
o n b e k e n d e Frankrijk zien laat, dat zo hoopvol stem.
Enkele uitlatingen over de franse politick
in dig artiekel zullen hen verheugen (anderen
beschamen), die menen dat de franse staatkunde een uiting is van de franse mentaliteit.
De — overigens zeer schaarse — verdedigers
van Frankrijks politick verdedigen Frankrijk
niet, maar bun materialisties militairisme, mitsgaders dat van enkele Franse staatslieden.
Meer niet. La France is, vooral voor hen, lie
inconnue . . ..
In een volgend nummer bopen wij de beer
Dupriez aan bet woord te iaten over „La
monarchic temperee, waarin hij de stactkvn
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dige idealen der katb. France jeugd zai uiteen-

zetten.
REDACTIE .

N het hartje van Parijs, tussen het Quartier Latin en de
Seine, in de steegjes die niet schijnen te weten, dat er
een modern Parijs bestaat.... Tussen twee oude, zwartberookte geveltjes zien wij een groot gedeelte der NotreDame, en de punt van de zuidelike toren does door de
kleur plotseling denken aan het ivoor-getinte voorhoofd van
een oude grootmoeder.
Wij staan in het quartier Saint-Severin, tegenover het meest
zeldzame sieraad van geheel de Franse juweelschrijn der
dertiende eeuw. J. K. Huysmans hield er evenveel van als
van de kathedraal van Chartres, en zijn innigheid kwam tot
uiting in zijn vreemde stig, waarin de Franse woorden door
een ver verwijderde herediteit een eigen woordschikking krijgen en worden bestraald door een nederlandse gevoeligheid.
In de grootst mogelike tegenstelling met het kerkje vol
gratie en nederigheid en door een pleintje ervan gescheiden,
staat er een gebouw in nieuw-gotiese stijI : de gemeenteschool van deze wijk.

I

De morgenschooltijd is afgelopen, de kinderen komen naar
buiten. Hun gezichtjes zijn als die op tekeningen van Poulbot.
Iongetjes met keurige zwarte schorten, hun boeken in de
schooltassen ; zij moeten alleen naar huffs: een kwartier, een
half uur zijn zij zonder toezicht, vrij.
Een voor een, of in groepjes van twee of drie, kleine
eigenzinnige koppen, die hun stemming van Franse individualisten volgen, lopen zij Tangs het pleintje als kleine
mannen die een vast Joel hebben.
Flier begint het mysterie.
Die kinderen komen uit eon school zonder God, waar
een wetgeving van maconnieke oorsprong zich beijvert om
van Frankrijk een atheistiese natie te maken.
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Op dit oogenblik is er in de kerk Saint-Severin geen dienst.
De kinderen gaan er alleen binnen.
Er staan er in de hoeken, aan de voet der oude pilaren;
anderen komen, bidden even terwijl zij recht voor zich uit
naar het tabernakel kijken, dan gaan zij naar buiten zonder
tegen elkaar te praten, zonder te vechten ; men hoort de
deur dicht vallen.
Men vraagt zich als vanzelf af: zouden die kinderen buiten schooltijd dan steeds aan zichzelf zijn overgelaten ?
Absoluut niet. De ouders sturen hen ondanks wetgeving
naar de catechismus, zoals de Staat hen naar de lekenschool
stuurt. Zij gehoorzamen, en de pastoor van hun parochie
bemoeit zich met hen, zoals dat al eeuwen door is gebeurd.
Aileen, dit opstandig-gezinde yolk is ontzettend eigenzinnig, en het heeft dorst naar God.
Inderdaad, de „gamin de Paris" heeft dorst naar God,
een dorst die niemand anders dan God zelf zou kunnen
genezen. En dat heeft hij van zijn voorouders, in wie een diepe
overgeerfde herinnering leeft aan het felt dat zij afstammen
van de bouwers van de Notre-Dame en van de Saint-Severin.

De kinderen zijn dus het Vaderhuis binnen gegaan en de
lekenschool is leeg.
Het is bijna onmogelik zich een idee te vormen van het
godsdienstige Frankrijk, en meer in het algemeen van de
Franse mentaliteit als men er niet zelf de kracht en de
diepte van heeft onderzocht.
Wij gaven maar een klein, karakteristiek voorbeeld ; het
zou heel gemakkelik zijn duizend andere te vinden, maar
wij hebben bij voorkeur Parijs gekozen boven een of andere
provincie-stad, omdat Parijs is : een onbekende stad op een
onbekend eiland.
Uit godsdienstig oogpunt in het biezonder kan men overigens bijna hetzelfde zeggen van de Franse provincie-steden,
hoewel zij door essentieele verschillen ver van de Parijse
mentaliteit afstaan.
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Het zal zonder twijfel zeer moeilik zijn voor de vreemdeling om aan te nemen dat noch de Franse pers, noch
de Franse regering Frankrijk vertegenwoordigen1 En toch
is dit voor de Fransman een evidence waarheid, en hij weer
zeer goed dat joist het weten van die waarheid hem onderscheidc van de vreemdeling.
\TO& elke andere beschouwing van speculatieve orde
geven wij enige voorbeelden om dit feit te illustreren en
het daardoor begrijpeliker en bijgevolg aannemeliker te maken
voor een niet-franse mentaliteit.
Heel dikwijls hebben wij geconstateerd dat Fransen uit
de middenstand de berichten over Frankrijk uit de buitenlandse kranten lazen : het is een verschijnsel dat merkwaardig lijkt : de Fransman in kwestie zal alles lezen, behalve
wat de Franse pers zegt, en als een buitenlandse gast hem
daarvan de reden vraagt, zal hij antwoorden: „Waarvoor
zou dat goed zijn? .... trouwens, ik wist het allemaal allang".
Bij een andere gelegenheid zal men zich tegenover hem
gunstig of ongunstig uitiaten over een of andere Franse
politicos; en dan zal hij zwijgen, maar zó dat men kan
merken dat het hem hindert, ofwel als hij tot de leidende
kringen behoort, zal men hem raadselachtig en gelaten zien
glimlachen.
Negen keer van de den is hij dan op het punt zich uit
te laten .... en hij zwijgt.
Wat hij zou willen uiteenzetten, maar toch niet does, is
het bestaan van een onoverbrugbare kloof tussen het land
enerzijds en een klasse van politici anderzijds die regeert,
gesteund door een pers, de weerspiegeling van deze afgescheiden klasse.
Natuurlik komt de volgende opwerping op de lippen:
als geheel genomen, neemt het Franse yolk toch deel aan
de politiek, al is het alleen maar hierdoor, dat het om de
vier jaar ter stembus trekt.
Deze opwerping zegt de Fransman niets. Eigenlik is het
Franse yolk volstrekt onverschillig voor de politiek.
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Een Frans criticus zei op zekere dag van zijn land, dat
de Fransen „toeschouwers-lezers - waren. De uitdrukking is
zeer juist en waard, dat men ze onthoudt, de verklaring
ervan is zeer eenvoudig.
De Fransman is in het algemeen geabonneerd op een
dagblad ; de Parijzenaar koopt zijn blad per los nummer,
en om gedurende de lange Metro-trajecten zijn tijd te kun.nen doorbrengen moet hij er twee of drie per dag hebben.
Een typies kenmerk van het leven in de hoofdstad : deze
Parijzenaars die de lange metalen wagens vullen, en soms
ieder een verschillende krant lezen ; de jonge meisjes hebben
liever een boek of een handwerkje.
Wanneer de krant gelezen is, hebben de meningen en
de berichten die erin staan niet meer invloed op de „toeschouwer-lezer - , op de gang van zijn zaken, of op zijn
politiek bewustzijn, dan wanneer hij voor afleiding naar een
of andere film was gaan kijken.
Toeschouwer, omdat hij met een sceptiese glimlach de
Kamer bekijkt die hij zelf heeft gekozen, en lezer .... lezer
zonder meer, wetende dat hij geen enkele invloed kan hebben op de afgescheiden kaste die hem vertegenwoordigt.
Deze onverschilligheid spring t in het oog bij de metroreizigers, waaronder twee krantenlezers van rechts en van
uiterst-links elkaar behandelen volgens de wetten van een
stilzwijgende beleefdheid, die zelfs kan gaan tot inschikkelikheid, terwiji een der beide mannen, een werkman, wie
zijn krant het einde van de bourgeoisie en de regering van
het proletariaat voorspelt, toch niet anders zal spreken dan
van „la bourgeoise" als hij het heeft over zijn vrouw.
In een woord : de zeden zijn sterker dan de meningen.
Als gij aan de „toeschouwer-lezer - de reden van zijn
onverschilligheid vraagt, en als gij blijft aandringen, dan zal
het antwoord komen, weldoordacht, en bestempeld met de
critiese geest van het ras : „Om de vier jaar geeft men mij
een stembiljet. Er gebeurt lets dat men verkiezing noemt,
en dat neerkomt op nummering van zandkorrels. De zand-
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korrels zijn de kiezers. Wanneer de afgevaardigde eenmaal
is gekozen, is hij ogenschijnlik, en ook voor de vreemdeling,
onderworpen aan de eisen van zijn partij ; in werkelikheid
words hij opgeslokt door de combinaties en de intrigues
van de wandelgangen der Kamer, onderworpen aan heel de
parlementaire alchimie die hem een vreemde maakt voor
zijn eigen land. — Gij moet er u dus niet over verwonderen, zo besluit de „toeschouwer-lezer", dat ik slechts een
zeer matige belangstelling heb voor de debatten die plaats
hebben in het Parlement, en voor de besluiten van politieke
mannen, op wie ik geen enkele invloed kan uitoefenen".
Om de Franse godsdienstige beweging te begrijpen moet
men dieper graven dan in de politiek ; het beste middel
om haar te meten schijnt ons wel : het beschouwen der
gevolgen, zoals men een boom beoordeelt naar zijn vruchten.
Gedurende de gehele periode vanaf het einde van de
oorlog tot aan 1925 ongeveer, heeft de communistiese propaganda zich hardnekhig op Parijs geworpen en zich ontwikkeld in de geweldige industrieele buitenwijken die rondom
de hoofdstad een band vormen van een millioen inwoners.
De voortdurend stijgende levensstandaard en de daling
van de franc hebben het werkterrein voor de propaganda
van Moskou in gereedheid gebracht, en dit in die tijd vol
misrekeningen v1ak na den oorlog, waarin een vijfde deel van
bet grondgebied van Frankrijk, dat door de inval in een toestand van maanlandschap of Sahara was gebracht en bij wijze
van bebouwing beplant was met houten kruisen, totaal moest
worden opgebouwd, kost wat kost.
Alsdan ontstonden de namen „banlieue rouge" en „ceinture rouge- , gegeven aan de wijken die rondom Parijs
liggen.
Geestelikheid en gelovigen namen toen naar het voorbeeld van Pius XI letterlik de spreuk op: „ga tot het yolk".
De missiegebieden die ontstonden worden ons duidelik
beschreven in het boek van de Z. E. P. Lhande: „Le Christ
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dans le banlieue - , dat een idde geeft van het geweldige
apostel-werk dat toen is volbracht.
Het beste hulpmiddel der geestelikheid was de jeugd der
universiteiten, en dit brengt er ons vanzelf toe enkele woorden
te zeggen over de studenten die meehielpen de banlieue
rouge te veranderen in de banlieue van Christus.
Het zal voor u niets nieuws zijn als we zeggen dat Parijs
en Frankrijk door twee universiteiten worden verdeeld : de
Staats-universiteit : Sorbonne, Ecole Normale, Facultes, ... .
en het Institut Catholique.
Het zal echter minder bekend zijn dat de overgrote meerderheid van de Staats-universiteit katholiek is, niet katholiek
in naam misschien, 1) maar praktizerend katholiek. Het bewijs ervan zien wij in de studenten-retraites die elk jaar
met Pasen gehouden worden, en waar de studenten der
hoge scholen: Polytechnique, Centrale, Normale, met duizenden komen, en in de Paasweek in massa communiceren.
De studenten van de Ecole Normale-Lettres hebben namelik een club gevormd die zeer invloedrijk is, maar buiten
haar werksfeer weinig bekend. Het is de club „Tala". De
naam is een onvertaalbare woordspeling : Zij die naar de
Mis gaan. (Ceux qui vonTala messe). Die club werd gevormd kort vc56r de oorlog, en de ganse Ecole Normale
groepeerde zich ogenblikkelik in talas en anti-talas. Sedert
dien hebben de talas het offensief geopend en Ecole-NormaleSciences en de Sorbonne veroverd. Elke student die uit de
provincie komt, wordt aanstonds in de club opgenomen en
staande gehouden als hij katholiek is, ingepalmd en bekeerd
als hij het niet is. Professoren met tal van dienstjaren moeten
zwichten voor deze groeiende macht : en een van hen, een
bekend vrijdenker, vermeldde met ontsteltenis in een ernstige filosofiese studie de steeds sterker wordende macht
van de „tala-geest - op de Franse jeugd, een geest die niets
anders is dan de Evangeliese geest.
1) De schrijver bedoelt: dat deze daad-Katholieken zich in de Universiteit niet als zodanig bekennen. — Red.
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Sedert tal van jaren bidden de leerlingen gezamenlik en
geregeld 's avonds de Completen in diezelfde Ecole Normale, die door de Conventie is opgericht en van waaruit
de grootmeescers der Universiieit voortkomen.
Een gelijksoortige actie heeft van de Polytechniese hogeschool, die een eeuw geleden een middelpunt was van ongeloof, een brandpunt gemaakt van katholieke geloofsijver.
Het eerste grote resultaat van dit apostolies werk heeft
men kunnen constateren in de mensenwoestijnen aan de
vier poorten der stad.
Als superimpressie zouden wij boven het beeld der kinderen van Saint-Severin een ander toneeltje willen stellen,
dat er van verschilt, maar dat zo volkomen eigen is aan de
Franse millieus van katholieke actie dat het een cliché wordt.
In de - „zone - verdringen zich in sombere opeenhopingen
ofwel staan bier en daar langs de paden die naar onbekende
oorden leiden, ineenvallende krotten, hutten van leem met
hulpdaken, waar de scheuren dienst doen als dakvensters.
Het volkje van deze zone, het uitvaagsel van de industriewijken, leeft daar in de meest volkomen verlatenheid.
Niets kan een indruk geven van de sombere wanhoop
die er van die wankele krotten uitgaat ; vergeefs proberen
de kleine tuintjes hen op te vroliken. De geringste regen
maakt van de zone een moeras waar men wegzinkt in een
vieze drabber.
's Avonds in de meest volslagen duisternis zijn die wegen
niet veilig in dit niemandsland, dat buiten elke organisatie
staat, dat gedompeld is in ellende, en ligt in het roodachtige schijnsel dat opstijgt uit de hoofdstad die overstroomd wordt met lichtreclameborden, en uit de eindeloze
uitgestrektheid der grote banlieue.
Op een morgen ziet men op een der verlaten paden der
zone een toog. De geestelike streelt de kinderkopjes : zij
zijn te verwonderd om weg te lopen en laten hem begaan,
terwiji ze hem aankijken met hun heldere ogen.
Op een verlaten terrein werken acht dagen later zes grote
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jongens, aan hun houding te zien zijn het studenten ; zij
graven en maken fundamenten, gaan planken halen, spijkeren,
schaven, passen en meten de onderdelen van een houten
gebouw, onder de ogen der inboorlingen die al kennis
hebben gemaakt met de missionaris.
Deze jonge mensen zijn tussen twee colleges in gekomen
van de faculteit der Rechten, van de Ecole Centrale, van
de Ecole Normale, van de Polytechniese hogeschool of van
de Sorbonne. Zij komen uit een leken-Hogeschool.
Het duurt maar enkele dagen of de communisten van de
zone, die nog nooit hebben Koren spreken over God, zitten
op de vlug aaneengeschoven banken der houten kerk om
naar de priester te luisteren.
Zij luisteren naar hem omdat hij niet over politiek spreekt,
maar wel over een Arme die op de wereld is gekomen om
de armen te beminnen.
En langzaam zullen bewonderenswaardige bekeringen tot
stand komen, gevolgd door doopsels van volwassenen. Maar
de kinderen worden het eerst gevangen, heel spoedig, en
alle kinderen.
In een hoek voor een ruw beschot staat een student van
de Kunst-academie een statie te schilderen van de Kruisweg,
hij doet bet met een heilige ijver. In het voorbijgaan zij
opgemerkt, dat het meerendeel der studenten zelf zeer arm is,
en hun toestand in veel gevallen bijna gelijk staat met doodgewone ellende. De Franse student lijkt maar heel uit de
verse op de legende, die er over hem in omloop is.
En bet is een vreemd en tegelijkertijd bewonderenswaardig schouwspel in die eerste missiekerken, de brandende
vuren die als sterren in de zone staan, de vooraanstaande
intellectuele jeugd van Frankrijk te zien, toekomstige schrijvers, toekomstige ingenieurs, geleer2en of doctoren, om de
catechismus voor te lezen aan die zonen van apachen en
zwervers, terwijl zij een pastoor vervangen die aan een of
andere zieke de laatste sacramenten brengt.
Later wordt de houten kerk een stenen kerk, en een
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heilzame invloed en verleende hulp maakt langzamerhand
van dit stukje zone een klein dorp, een parochie.
Het zal wel overbodig zijn om op te merken dat er een
breuk bestaat tussen de beide generaties die op Frankrijk's
bodem Leven : de oude en de nieuwe. Een .breuk zo diep
en zo volkomen als er maar bestaan kan in een land dat
officieel atheisties is en in werkelikheid apostolies.
Als wij die breuk voltrokken zien in de feiten, was is dan
de oorsprong ?
De jonge France generatie is niet de dochter, maar de
kleindochter van degene die nu regeert. En tussen beide
ligt de generatie die door de oorlog is vernietigd, de generatie van Charles Peguy en Ernest Psichari, waarin schitterende bekeringen reeds wezen op een terugkeer tot het
voorvaderlik geloof.
Bekend is, dat Ernest Psichari, de schrijver van „Le voyage
du Centurion" en van „Les voix qui crient dins le desert"
de kleinzoon was van Ernest Renan.
Het was het voorteken van die loopgravengeschiedenissen,
die de oorlogsfilmen niet kennen en in de herinnering der
oude aalmoezeniers worden bewaard als mysterieuze geheimen : soldaten die sedert hun doopsel gedwongen waren
geweest de kerk te vergeten en een uur voor de aanval
de heilige communie kwamen vragen, mannen die zwijgend
stierven, hangend tussen de prikkeldraadversperringen met
verbrijzelde kaak, en de rozenkrans tussen de vingers geklemd, middernachtmissen in de onderaardse holen van de
zware artillerie, kruiswegen die werden gebeden terwiji zij
op de schouders zware balken droegen in plaats van een
kruis, missen bij het krieken van de dag in hellestreken,
dienstplichtigen uit het yolk die met ogen wijd-open van
schrik hun dorpen verbrand vonden : kerk, huizen, vee, inwoners terechtgesteld, en die omkwamen bij het redden
van een reliekschrijn.
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Profetiese tekenen die de dageraad aankondigden na een
dantesk verschrikkelike nacht.
De nieuwe jeugd die opgroeide verenigde zich Coen na
de oorlog in apostoliese organisaties, met name de „Equipes
Sociales - van Robert Garric, waarvan de rot zeer zeker beschreven moet worden in een rationele uiteenzetting van
de Franse katholieke opleving.
Tegenwoordig vindt men in alle arme wijken van Parijs
die jeugdverenigingen, waar door lezingen studenten en
werklieden zich oriênteren naar de godsdienst en zich verbroederen zonder te letten op politieke overtuiging. Wij
zullen er een voorbeeld van geven, dat een nauwkeurige
kijk geeft op de geweldige kracht waarmee zij zich overal
indringen
Eenige jaren geleden werd er aan de poorten van de stad
een lakfabriekje opgericht. Men stelde er werklieden uit
Indo-China aan het werk, die in massa werden aangenomen
in hun eigen land en dan werden overgeplant in de Parijse
banlieue. Buiten hun werk totaal alleenstaand, duurde het
niet tang of zij waren volkomen verlaten van iedereen.
De leider van de sociale club uit die wijk merkte hen
op, kwam met enkele van hen in gesprek en bracht ze in
een groep bijeen. De eerste groep van Indo-Chinezen kwam
aldus tot stand. Ondanks de ongehoorde moeilikheden die
voortvloeiden uit taalverschil en verschil van mentaliteit,
bloeide de vereniging door energiek doorzetten ; en op verzoek van de Annamieten zelf kreeg zij van de Directeur een
hulplokaal in de fabriek, waar dochterafdelingen ontstonden.
Een kabylen-club gesticht bij de mohamedaanse werklieden die uit Algiers en Tunis gekomen waren, zal doen
begrijpen hoe de Club-beweging, waarvan de werkkring
jammer genoeg te weinig bekend is, het klaar heeft gespeeld
om Genera van godsdienstige en sociale actie in het Leven
te roepen, niet alleen in de industriesteden, maar ook in
Algiers, in Saigoen en in de verst-verwijderde kolonien.
De communistiese propaganda heeft nergens stand kunnen
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houden tegenover deze vredelievende en liefdadige actie
die zich heel rustig van de werkman heeft meester gemaakt,
hem op alle manieren helpt, hem zo nodig techniese raadgevers bezorgt, en langzamerhand bij hem het godsdienstig
geweten hervormt.
Dikwijls is de leider van een club een jonge student die
uit een provinciestadje komt, waar zijn vader vrijmetselaar
is. En meer dan eens ziet men een of andere fanatieke
„rode - uit de wijken rondom de Place &Italie, zijn kinderen
near de pastoor uit de parochie brengen met de woorden
„Ik ben communist, maar jullie zijn alleen bekwaam om
voor de kinderen te zorgen".
Deze woorden worden wat dikwijls gezegd: ze zijn een
gemeenplaats geworden van de Katholieke Actie.
Kortom : het van belang is te weten dat er ônder het
officieele Frankrijk een twede Frankrijk bestaat, waarvan het
eerste geen idee zou kunnen geven.
Het volkomen luchtledig waarin het werk van Anatole
France is gevallen, geeft er op intellectueel gebied het bewijs van.
Anatole France had een Jean d'Arc geschreven waarin
volgens de uitdrukking van zijn secretaris „mijnheer Bergeret
op de manier van de verschrikkelike Arouet in de schone
middeleeuwse tuin rondwandelde, gewapend met een snoeimes en een gieter vol azijn".
Dit citaat hebben wij gevonden in het boek van de bewuste secretaris, M. Jean-Jacques Brousson die bij Mammarion de tegenhanger van het boek over zijn vroegere meester
heeft uitgegeven : „Les Fioretti de Jeanne d'Arc", geschreven in de geest van Sint Franciscus.
Nooit is Paul Claudel meer gelezen, nooit „L'Annonce
faite a Marie" meer bemind. En terwijl Charles Peguy en
j. K. Huysmans hun getrouwen rondom hun herinnering
behouden, banen de werken van Rene Schwob : „Moi Juif",
„Ni Grec ni Juif" en „La Cathedrale de Chartres", een
grootse weg tot nieuwe bekeringen.
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Jacques Maritain, de leider der neo-thomistiese school, is
de onbestreden meester der Scholen en der denkende elite
waarnaar men luistert.
En deze verwonderen zich over de heiligen, die hun land
in de moderne tijd heeft voortgebracht, vanaf de heilige
pastoor van Ars en de H. Theresia van het Kind Jezus tot
„Guy de Fontgalland" en .... Pere de Foucauld, de kluizenaar in de Sahara, wiens Leven door Rene Bazin is verteld
en wiens heiligverklaring op het ogenblik in Rome wordt
overwogen.
Laten wij het voorbeeld aanhalen van die Franse admiraal,
die zich ontdeed van al zijn eretekenen en de kluizenaar
bij de Touaregs is gaan vervangen, waar dezes herinnering
getrouw wordt bewaard.
Kortom, wij kunnen niet wanhopen aan een heerlike godsdienstige toekomst in dit land waar de Lieve Vrouw van Lourdes jaarliks door haar wonderen de ogen van ongelovigen
opent en waar haar devotie overal zeer levendig is.
Het apostolaat baant haar wegen hoe ]anger hoe vender
in Frankrijk, volgens het leidend beginsel van Pius XI.
Wij hebben er slechts een zwakke schets van kunnen
geven ; laten wij echter hopen dat zij er een beetje toe zal
bijdragen om de kracht van de Katholieke beweging in de
jonge Franse generatie te doen kennen.
Anders zullen de refleksen van deze nieuwe jeugd in de
toekomst onbegrijpelik worden voor degenen die haar niet
hebben horen vergelijken zoals wij het gehoord hebben van
Pieter van der Meer de Walcheren met „een yolk dat klaar
staat om kathedralen te bouwen".
In elk geval, een kerk in de banlieue, is een begin.
— La France, ile inconnue .....
HENRY ALEX. DUPRIEZ.
Vertaald door W. v. d. Griendt, Eindhoven.
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DE HISTORISCHE PLAATS, DIE BERGENOP-ZOOM HEROVEREN WIL
1II

H

OE, intusschen, stond het met de verbinding naar het

Noorden, eveneens van zoo .n groot belang voor
Bergen? Tot begin 1500 had de scheepvaart gebruik
kunnen maken van Eendracht (Heenetrecht) en Striene (thans
geheeten Vertrinzenvaart en Couveringsche vaart) welke laatste uitliep in de monding van de Vliet. Met den stroom
dezer laatste vaart bereikten de meeste schepen de Grevelingen, van waaruit de weg naar Nodrd-Nederland openlag.*)
De vele inpolderingen van slikken, gorzen en schorren,
zoowel aan Zeeuwsche als Brabantsche zijde, benaderden
echter in dien tijd zèer dicht het bestaande vaarwater, dat
nog steeds de grensscheiding tusschen Zeeland en Brabant
vormde. Er dreigde groot gevaar, dat de vraag door welke
wateren de grens zou loopen, tot een grensconflict zou
Leiden, aangezien er geen officieele scheiding tusschen beide
gewesten bestond. Het was in het belang van den eigenaar
van den polder van Nieuw Vosmeer, Wiens bezit nergens
aansluiting had op het vasteland van Brabant, waar zijn
andere bezittingen gelegen warn, dat voor dit dreigend
conflict overeenstemming werd bereikt, aangezien hij de
oude Striene wenschte of te dammen, en niet het westwaarts om zijn polder loopende noordelijkste souk van de
Eendracht, die de scheiding van zijn gebiedsdeel zou bestendigen.
Inderdaad werd in 1515 de gewenschte overeenstemming
bereikt en spoedig zou een dam geworpen worden om den
polder van N. Vosmeer te verbinden met het land van Bergen op Zoom. Maar daardoor werd aan de scheepvaart een
groot ongerief veroorzaakt, juist in de dagen, dat Bergen
zich door de concurrentie van Antwerpen Loch al zooveel
ontnomen zag. Immers : de opgeworpen dam sloot de vaart
*) Men zie schetskaartje no. 2 in de vorige aflevering.
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wel niet geheel af, doch deze moest nu geheel door de
Eendracht plaats hebben. De vaart door het hoogere deel
der Eendracht was echter aan menig bezwaar onderhevig,
want eveneens door verschillende inpolderingen, bestond
deze vaargeul slechts uit onbeduidende schorkreken, die bij
elk getij droogvielen.36)
Een en ander is te besluiten uit een in 1555 overgelegd
rechterlijk advies, waaruit verder blijkt, hoe men de vaart
door de Eendracht kunstmatig heeft willen verbeteren, en
vervolgens dat de enorme watervloed van 1530, hier goed
werk heeft gedaan.
De passage, waar het op aan komt, luidt als volgt
„Nochte ook ten tide der verkrijginge der Heerlijckheid van
„Vosmeer hadde dit water (= Eendracht) eenen bijzonderen naem,
„nochte zelve dit water of ten minsten de vaert en was aldaer ten
„dien tide niet. Maer, zoo de maere is, naer dat de Heer van
„Berghen eerst op twee plaetsen geslooten heeft den vloed
„Vertryenvaert (= Ver-Trizenvaart) genoemd, die alsdan scheyde
„het Hertogdom van Brabant van het Graefschap van Zeeland,
„ende eenen vloedt met naeme Eendrecht, ende daer naer den
„Graeve van Nassauw geslooten heeft den vloedt geseyd Ver„trysenvaert op de derde plaetse, ende den vloedt tusschen Bra„bant en Zeelandt, die geseyt wordt Couweringsche Vaert; alsdan
„heeft zekeren Rentmeester van de Heeren van Vosmeer, met
„schuppen en arbeyt der handen, dit water doer graeven, het een
„alsdan nauwelycks op het hoogste water, dat is, de zee vol sijnde,
„water hadde, ende oock om de gecromde drayinghen onvaerbaer
„was, zoodat de zee vol seynde, nauwelycks de booten en kleyne
„effene schepen konden overgevoert worden; dat nochtans
„allengskens vergroot is. Maer naer dat het root Eylant, genoemt
„Zuytbevelandt in het jaer 1530 door het water overstroomt is,
„door den geweldigen val der wateren, dewelcke uyt het geseyde
„Eylant Zuytbevelant nederdaelden, van dien tijd af tot nu toe, is
„het zoo diep geworden, datter nu dagelijcks veel schepen over„vaeren; dit is de geheughenisse van veele menschen ...... -.

In dit stuk zit echter een zekere mate van overdrijving.
Want twee, zeker zoo betrouwbare schriftelijke verklaringen,
te Tholen en te Gorinchem opgemaakt, laten een heel ander
geluid hooren.
Enkele tachtigjarigen*) uit Tholen geven daarin n.l. te
kennen: de Eendracht altijd als een bevaarbaar water te hebben
*) Zie Bijlagen Ill en IV.
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gekend. Een hunner getuigt zelfs van zijn vader en grootvader
vernomen te hebben, dat wel 26 gewone vrachtschepen
vanuit Tholen regelmatig op Holland voeren en daarbij gebruik maakten van de Eendracht. Sterker nog is de getuigenis van een ouden kanunnik, die ons vertelt, dat de
geestelijkheid „dagelicks heur wandelinge neffens de voerss.
rivieyre maeckte, om de schepen, die daer deur quamen te
sieyn passeeren".
De eenzijdigheid van de belanghebbende Tholenaren wordt
ruimschoots opgeheven, door het getuigenis der nude Gorcummers, die het boven beweerde niet alleen bevestigen,
maar bovendien de Eendracht voor de 16e eeuw de doorvaart van Holland op Brabant noemen en tegelijk de reden
aangeven waarom : die was het kortste en veiligste. En dat
is de algemeene meening. In het Antwerpsche stadsarchief,
berust bij het z. g. Tresory-arschief een register getiteld
,,Zuid-Beveland van 1530-1537". Daarin vinden we een met
de hand geteekende kaart van Zeeland uit het tweede kwartaal der 16e eeuw, die den schippers van Holland aanbeveelt
als de meest veilige scheepvaartweg : „deur Eendrecht lancx
de Schelde naer Antwerpen".
*

*

*

Voor de bruikbaarheid van de vaargeul door het Kreekrak,
hebben we jammer genoeg niet zulke directe getuigenissen,
maar de indirecte zijn o.i. niet minder waardevol. Oorlogsgebeurtenissen stellen die bruikbaarheid in het voile daglicht
In 1574 immers werd op het water tusschen Bergen op Zoom
en Reimerswaal een complete zeeslag geleverd, tusschen
Geuzen en Spanjaarden. De schepen der laatsten waren
uitgerust in de havens van Bergen op Zoom en Antwerpen.
Dank zij het Kreekrak hadden de Spaansche oorlogsbodems
zich voor Bergen kunnen vereenigen.37)
Hoezeer Bergen op Zoom in die jaren nog zeehaven was,
blijkt uit het feit, dat aartshertogin Anna van Oostenrijk,
die 23 Aug. 1570 te Bergen op Zoom arriveerde, daar op-
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gewacht werd door een vloot, die Naar Haar Spanje zou
overvoeren. 38)
Uit den jare 1631 hebben we een teekenend bewijs voor
de goede vaargeul door het Kreekrak. In genoemd jaar werd
n.l. onder leiding van Johan van Nassau door de Spanjaarden een aanslag beraamd op Ooltgensplaat. 39) Om tijd te
winnen warden door hen schepen gebruikt, die weinig diepgang hadden. De opzet was n.l. met die schuiten Tangs de
ondiepe kreken, door het verdronken land van Saaftingen
en Zuid-Beveland te varen, dan zouden de Zeeuwen, die
op de Schelde lagen hen niet anders kunnen volgen als
Tangs het Kreekrak, waar de diepgaande Zeeuwsche oorlogsschepen alleen konden varen. De Spanjaarden hadden dan
echter een voorsprong, die hen in de gelegenheid zou stellen
te landen, voor de Zeeuwen kwamen.
Ook in de haven van Bergen op Zoom lagen een zevental schepen, die de Zeeuwen bij de achtervolging van de
Spanjaarden te hulp kwamen. 't Waren z.g. „Smalschepen'',
zij hadden ieder ruim 200 man aan boord en waren dus
waarlijk niet zoo klein.*)
Iv.
Deze laatste gebeurtenissen spelen zich reeds of in de
jaren van den opstand tegen Spanje, een tijd, die weinig
bevorderlijk geweest is voor den bloei der Brabantsche zeestad1 Bergen werd vesting, waardoor zij automatisch ongeschikt werd opnieuw als handelsstad op te treden.**) Dank
*) De vaargeul heeft zich dan echter al weer westwaarts verlegd. Door
aanslibbing had de natuur den Brabantschen oever zoo doen groeien,
dat reeds in 1651 onder Woensdrecht den Zuidpolder met den polder
Oud-Hinkelenoord op de Schelde kon veroverd worden. Zeeland eischte
toen de nieuwe ambachtsheerlijkheid Hinkelenoord, dat vroeger op ZuidBevelandgelegen had, voor zich op. Pas begin 1800 werd het bij NoordBrabant(gemeente Woensdrecht) ingedeeld.
**) De onder an was n.l. reeds een feit : Den 16en Mei 1555 werd
door Heer en stad van Bergen het charter aan de Engelschen vernieuwd
(zie: lansma, a.w. noot 30). Bovendien wendde Markies Jan IV van
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zij een bepaling in de Satisfactie van 1579, kreeg Bergen
het vroeger-aan-Reimerswaal-verleende octrooi voor de visscherij op het verdronken land van Zuid-Beveland, etc.
Meerdere malen zijn, met name door Tholen, pogingen aangewend, Bergen ook dat voorrecht te ontnemen, maar de
paragraaf van genoemd stuk, waarbij ook Prins Willem van
Oranje betrokken was, bleek bier nu eens Been looze formule.
Zoo bleef het water van Lillo tot Tholen voor de Bergsche
visschers althans behouden.
Was de handel verloopen, het sluiten van de Schelde
voor Antwerpen door de Republiek der Zeven Vereenigde
Nederlanden, met het doel die stad als concurrent uit te
schakelen, was tevens de definitieve slag voor Bergen op
Zoom. Dat zulks een ruine beteekende, springs nog meer
in het oog, nadat we hier bewezen hebben, dat naar het
Noorden de Eendracht, en naar het Zuiden de Scheldewateren Loch nog heel wat mogelijkheden schiepen.
En dan : had Bergen de reputatie een onneembare vesting
te zijn, dan was zulks alleen te danken aan de wateren in
zijn nabijheid, waarlangs niet alleen proviand, maar ook
soldaten, munitie en kanonnen etc. steeds konden worden
aangevoerd. De sterke forten, welke de ingang der haven
beveiligden, bewijzen tevens, dat voor de verdediging juist
op die punten, wat op het spel stond.
*

*

*

Het spreekt na het voorafgaande vanzelf, dat over scheepvaartbeweging door de Schelde in de nu-volgende eeuwen,
Glimes alle mogelijke moeite aan, om de Engelsche wolstapel van Calais,
welke vestiging in 1558 door de Franschen was ingenomen naar B.o.Z.
over te brengen (Doe. Med. T. LXXXVH, p. 31). Tevergeefs 1 De Engelschen bezochten nauwelijks onze havens meer: het stedelijk bestuur
van Bergen trok in Juni 1566 de vrijdommen der Engelschen in, omdat
zij de Bergsche markten met hun lakenen niet meer frequenteerden
(Ordonn. 1558-68, fol. 355). Van Oosterlingen of Hanzeaten en andere
Duitsche kooplui is ook een sprake meer. Het Oosterlingenhuis werd
verkocht (1.c. fol. 277).

449
niet kan gesproken worden. 't Wordt voor de Bergsche
haven een tijd van gedwongen nietsdoen. Gedurende dien
tijd is de Bergsche haven dienstbaar geworden aan het
regelmatig-rustige gedoe van het 17e en 18e eeuwsche verkeer. Men weet het: de Nederlanden stonden bij de vreemde
reizigers dier dagen bekend om hun gemakkelijk en vlug
verkeer en dat juist, omdat het over water geschiedde. Lezen
we de bronnen na, dan maakt Bergen op ons den indruk,
een uitgangspunt te zijn geweest van verkeer en verzending,
vanuit den Westhoek van Noord-Brabant naar en van de
overige Nederlanden : Vanuit de Bergsche haven zeilden
beurtscbippers met goederen zoowel als personen naar Gouda,
Zierikzee, Rotterdam, Huist, 's-Gravenhage, Middelburg,
Amsterdam, Veere, Goes en Schiedam.") Enkele routes
werden zelfs bevaren door meerdere schippers. Zoo bewees
tot in den nieuwen tijd, de Schelde, door het beste verkeersmiddel, aan Bergen de toen-e6nig mogelijke diensten.
Zoodra in den Franschen tijd de Schelde dan ook vrij werd,
bloeide in Bergen op Zoom de expeditiehandel op. Een
zeer bekende familie, die zich met dit bedrijf bezig hield
waren de Van der Schriecks (vader en zonen).
Die zaak strekte haar bemoeiingen zOOver uit, dat Napoleon
zellf het noodig oordeelde — zelfs met voorbijgaan van zijn broer
koning Lodewijk — tegen genoemde firma hardhandig op te treden.
Natuurlijk wijl hij meende, dat de ondernemers geweldige smokkelaars waren. 0.i. was die meening gemotiveerd.
De zeventigjarige P. J. v. d. Schrieck werd daarom op klaarlichten dag ontvoerd en gevankelijk naar Parijs gebracht. Zijn
pakhuizen werden verzegeld, terwin schildwachten voor de bewaking zorgden. (1807).
Door het krachtig optreden van den Bergschen Burgemeester en
Koning Lodewijk echter, zijn die goederen weer vrijgegeven, daar
uit een onderzoek was komen vast te staan, dat men met een rechtmatigen handel te doen had.
Lilt dit onderzoek nu blijkt, dat door tusschenkomst dezer expediteurs, vele artikelen, in het Noorden van Frankrijk vervaardigd,
door Vlaanderen naar Zeeuwsch Vlaanderen werden vervoerd.
Vandaar werden ze per schip langs Bath naar Bergen op Zoom,
gebracht, waar ze door v. d. Schrieck en Co. werden gedistribueerd over verschillende afnemers, w.o. bekende Amsterdamsche
firma's. Vanzelf geschiedde een en ander ook in omgekeerde
richting.
Dit wat den rechtmatigen handel betreft.
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Laatste schets van het Eendrachtskanaal volgens Ir. E. van IConijnenburg, waarop
tevens aangegeven de vaarweg van voor 1866 (het jaar van het graven van het kanaal
Wenieldinge—Hansweert); daarna liep de weg uiteraard door dit kanaal.
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Uit de papieren van v. d. Schrieck bleek echter ook, dat
juist op de Westerschelde nog al behoorlijk gesmokkeld werd.
Door allerlei „handige" manoeuvres wisten schepen met
Engelsche waren tot in de omgeving van Bath te komen,
waar de smokkelaars door het Kreekrak den Steven in de
richting van Bergen op Zoom wendden. Onschuldig doende
visschers wisten er dan wel verder raad mee I
Als men nu weet, dat men toen evenals thans, met het
steeds-wisselend getij rekening moest houden, waardoor
slechts gedurende een beperkten tijd van het vaarwater gebruik gemaakt kon worden en tevens, dat op de jaarlijksche
audientie bij Koning Lodewijk, de Bergsche Burgemeester
zelfs van dezen, de ernstigste vermaningen kreeg over het
ontstellend smokkelen, dan moet — vooral omdat dit „bedrijr enkel en alleen per schip gebeurde — het vaarwater
den smokkelaars toch nog heel nuttige diensten hebben bewezen. 4 1)
*

*

*

Nuttige, in patriottisch opzicht zeer nuttige diensten hebben Bergen op Zoom en het Kreekrak bewezen, in het
laatste halfjaar van 1830 en de eerste helft van 1831, tijdens
den Belgischen opstand.
De erg-officieele en dood-nuchtere „Bredasche Courant uit dien tijd, geeft aanhoudend berichten over troepen,
munitie en levensmiddelen-vervoer van uit Antwerpen naar
Bergen op Zoom en omgekeerd.
In deze pacifistische tijden is het misschien goed, daarvan
Been nadere voorbeelden aan te halen, uitgenomen een bericht, dat aardig den toestand weergeeft
„20 Februari 1831 is te Bergen op Zoom een postboot van de
citadel van Antwerpen aangekomen, gekommandeerd door den
luitenant ter zee Blok met het lijk van den roemrijk gesneuvelden
held van Speijk. Troepen van het Bergsche garnizoen hebben er
de eerewacht bij betrokken. Vroeg vertrok het schip den anderen
morgen naar Rotterdam-.
* *
*
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Uit de vijftiger jaren hebben we gegevens van heel anderen
aard. Zooals boven gezegd, onderhielden plaatsen aan bevaarbare wateren gelegen beurtveren, met soortgelijke steden
van belang, voor het vervoer van personen en goederen.
Reeds spoedig werd ook op deze veren stoomkracht aangewend, wat ongetwijfeld de snelheid van bedoeld vervoer
ten goede kwam, terwiji door de oorlogsomstandigheden
in den regelmatigen veerdienst op Antwerpen een langdurige
storing gekomen was.42)
Op de gebruikelijke wijze vroegen Joh. Ooms Gz. en Co.
cargadoors te Rotterdam, Fop Smit te Nieuw-Lekkerland,
L. v. Hoist te Delftshaven, H. Veder en J. F. Schuure, in
1847 verlof tot het exploiteeren van een stoombootdienst
tusschen Rotterdam en de uiterste grenzen der Schelde in
de richting van Antwerpen en de tusschen gelegen plaatsen-.
De officieele aanlegplaatsen hunner boot „Amicitia - genaamd,
waren: Dordrecht, 's Gravendeel, Willemsdorp, Willemstad,
Ooltgensplaat, Zijpe, Stavenisse of Tholen, Iersekendam of
Gorishoek, St. Maartensdijk en Bath. Deze opsomming geeft
meteen de route aan.
Bergen op Zoom vinden we er niet bij vermeld. Toth
legde deze boot, om geen tijd te verliezen, bij het havenhoofd aldaar aan om passagiers en goederen op te nemen
en af te zetten.
Dat blijkt overduidelijk uit het feit, dat Bergens gemeentebestuur, op aansporing der aldaar gevestigde Kamer van
Koophandel, nog in hetzelfde jaar '47 protesteerde tegen
dit aanleggen aan het hoofd, als zijnde een overtreding der
concessie en van de rechten der Bergsche beurtschippers.
Gedeputeerde Staten van Noordbrabant vonden dit Bergsche request niet in het belang der stad en wezen het af.
Zoo moesten de Bergenaren van boven af, tegen hun
eigen, al te conservatief bestuur beschermd worden I
't Schijnt, dat een dergelijke stoombeurtvaart geen windeieren legde. Althans, in Juli 1855 vroegen de heeren Smit,
n.l. Pieter Jan, Leendert en Fop Jr. vergunning, voor 'n

453
zelfden dienst als „Amicitia - onderhield, voor hun boot
„De Telegraaf
Spoedig verzochten ze verlof Bergen op Zoom als pleisterplaats te mogen schrappen om in plaats daarvan Bath en
Tholen aan te doen.
't Bergsche stadsbestuur, thans wijzer geworden, verzocht
den Minister echter „dat concessionarissen worden verplicht
Bergen op Zoom aan te doen, of dat zij de vaart door de
rivier de Eendragt verlaten en niet heen en terug het eiland
Tholen omvaren, vermits de aanlegplaats Tholen volstrekt
Been nut voor Bergen op Zoom opleverde".
Dat de concessionarissen de gewraakte route alleen wilden
volgen uit Touter zakelijke concurrentieredenen blijkt duidelijk uit een schrijven van den Minister van Binnenlandsche
Zaken d.cl- 10 Aug. 1858 aan de heeren Smit, waarin deze
o.a. zegt
„Mij wordt bericht, dat de waterstand in de vallei naar Bergen
op Zoom tot nog toe de geregelde vaart uwer booten niet heeft
belemmerd, te minder, dear Bergen op Zoom slechts bij hoog water
kan worden aangedaan. Tholen, waar de dienst volgens uw verlangen zoude aanleggen, verkeert dus in dezelfde omstandigheden
als Bergen op Zoom dewiji ook die plaats niet dan bij hoog water
te benaderen is."

Toch kreeg de „Telegraaf"-onderneming 17 Febr. 1859
de ontheffing.
Een derde onderneming opgezet door den geboren Bergenaar C. L. H. Cuypers, toen grondeigenaar te Woensdrecht,
was ondertusschen in 1855 in werking gekomen. Aanvankelijk
alleen bedoeld voor de verbinding Bergen op Zoom—
Rotterdam, groeide zij hetzelfde jaar nog uit, tot een dienst
Antwerpen, Bergen op Zoom, Rotterdam. Deze booten
voeren Tangs Noord, Kil, Hollandsch Diep. Het Volkerak,
Krammer. Het Mastgat, Slaak of Mosselkreek, Eendracht etc.
Tegen de machtigere Rotterdamsche collega's kon deze
dienst de concurrentie echter niet volhouden, ook al, om
dat de boot „Aymon Louise", niet voldeed, de stuurlui
slechte schippers waren, etc...... Cuypers vroeg en verkreeg
daarom weer wijziging zijner route. Daarvoor moest de
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concessie veranderd worden. Een passage uit dit nieuwe
stuk is van belang, n.l. deze
„dat de stoomboot (en) „Amicitia I en II" (Ooms, Fop Smit etc.)
„bij winterweer En la en waterstand steeds over „het land" bij Bath
„hebben kunnen varen, zoodat,gelijk er alle reden bestaat om te
„vermoeden, de Aymon Louise die toch niet veel die er zal liggen
„er evenzeer ten alien tide over kan stoomen, ten ware het ge„ruchtgegrond mocht zijn, dat door een gebrek aan de werktuigen,
„des adressants boot niet met de noodige snelheid vaart, om bij
„tijds en met voldoenden waterstand de ondiepe plaatsen bij Bath
„en Philipsland te bereiken,
„dat eindelijk vermits in het algemeen de vroeger tusschen Ant„tverpen en Rotterdam varende stoombooten steeds hetzelfde vaar„watergevolgd hebben, en de adressant daarmede met alle daaraan
„verbonden bezwaren, diegeenszins zijn verergerd, volkomen be„kend kon zijn, het vreemd voorkomt, dat de adressant zulks niet
„bedacht heeft voor de aanvrage der consessie".
Aldus de Minister van Binnenl. Zaken in de nieuwe consessie
aan Cuypers den 6en Dec. 1855.

Uit alles blijkt duidelijk : dat bij hoog water Bergen op
Zoom langs alle kanten bereikbaar was en bij laag water
de vaargeulen langs Bergen op Zoom bruikbaar waren voor
de scheepvaart,
dat er in 1855 wel ondiepe en gevaarlijke plaatsen waren
bij Bath en Philipsland, maar niet in de vaargeulen bij
Bergen op Zoom.
Belgie voelde zich dan ook later tekort gedaan door de
afdamming van het Kreekrak en in de rapporten der buitenlandsche ingenieurs, wordt gezegd dat de nieuwe waterweg
(het kanaal Hansweert—Wemeldinge) evengoed was als het
Kreekrak.
Die constateering is tamelijk dubbelzinnig, maar er volgc
toch o.i, wel uit, dat het Kreekrak alleszins bruikbaar was.
Het moet daarom zeer jammer genoemd worden, dat Been
enkel middel is aangegrepen, om de aanslibbing Welke toch
in de laatste eeuwen moet hebben plaats gehad behoorlijk
weg te baggeren. Dat is een verzuim van de Nederlandsche
regeering, ten nadeele van de haven van Bergen op Zoom
geweest.
Enorm is het verkeer in de 19e eeuw, dank zij de zee'.
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patriarchale verhoudingen niet geweest. Wie erg modern
was aangelegd, hield de aandacht gericht op het nieuwe
voertuig : de spoorweg.
De uitvoering van art. 9 § 8 van het Neder1.—Belgisch
Tractaat van Louden van 22 Juli 1839, werd de genadeslag
voor Bergen op Zoom.
Toen bij die uitvoering de regeering in 1849 zich verplicht
zag een nieuw kanaal door Zuid-Beveland te graven43),
maakte zij gebruik van het aanbod van Dirk Dronkers te
Middelburg, die dat kanaal zou tot stand brengen in ruil
voor uitgifte in erfpacht van gronden ten Zuiden van Bergen op Zoom in het Kreekrak gelegen, welke drooggelegd
mochten worden en tegelijk tot afdamming van het Kreekrak, over welke dam een eventueele spoorweg makkelijk
kon aangelegd worden.
Het Koninklijk Besluit van 6 October 1849 No. 36, waarbij
dit alles geregeld werd, wekte groote verontwaardiging te
Bergen op Zoom. Men zag zijn belangen eenvoudig miskend door dit besluit : Immers de regeering had niet eens
de moeite genomen zich vooraf te vergewissen, of Brabants
en Bergens belangen niet op een ergerlijke manier zouden
kunnen geschaad worden.
't Spreekt, dat de stedelijke raad van Bergen op Zoom
daartegen heeft geprotesteerd. Hij heeft dat gedaan meerdere
malen, uitvoerig en wel-omschreven, Lang niet malsch ook,
maar jammer genoeg niet op voldoende technische wijze.
Dat kunnen we dat stedelijk bestuur niet kwalijk nemen,
vermits tijdens de uitvoering van het werk, de technic' zelf
meerdere malen van plan veranderden. Al de Bergsche
actie hielp evenwel niets.
Het vooruitzicht van een landaanwinning van 14000 bunders grond met een gratis dam tusschen Brabant en ZuidBeveland als contra-prestatie voor het graven van een
kanaal tusschen Hansweert en Wemeldinge, was zóó mooi,
dat men alie andere dingen er voor op zij zette. Hier gold
zuiver eenzijdig winstbejag 1
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De Regeering bean twoordde de naar voren gebrachte
grieven, door er op te wijzen, dat wel degelijk rekening
gehouden was met Bergen op Zoom, doordat men in bedoelde erfpachtacte opgenomen had de bepalingen
„dat bij eventueele bedijking en bepoldering der in erfpacht uitgegeven gronden, de bestaande geul of het (Bergsche) diep, loopende langs den Noord-Brabantschen kant,
ten Noorden van de afdamming naar Bergen op Zoom, niet
zal mogen afgesneden, of dwars over bedijkt worden, zoolang die geul of het diep niet tot het voile peil van hoogwater zal zijn opgeslijkt, zoodanig dat de oostelijke dijk der
in te dijken polders steeds in min of meer evenwijdige
richting, langs den hoogen oeverrand van Noord-Brabant,
moet gelegd worden en wel op een Hader afstand van 1500
ellen van dien never, om daardoor bet bestaande vaarwater
langs de haven van Bergen zoolang mogelijk open te houden. (Artikel 15).
Artikel 16 beloofde, dat voor dijkverzwaring zou gezorgd
worden. Nogmaals werd geprotesteerd en Bergen had daarmee dit succes, dat art. 15 aangevuld en Dirk Dronkers
uitdrukkelijk verboden werd, om eenigen dijk te leggen in
de communicatie te water tusschen Bergen op Zoom en de
sluis van Wemeldingen. Zelfs werd hem de verplichting
opgelegd de aan te leggen dijken een richting te geven
tot behoud of verkrij gen van een dergelijke verbinding,
tusschen de haven en Wemeldinge. Zelfs mocht hij dat
kanaliseeren als hij dat Wilde.
Wat is er nu van dat alles terecht gekomen?
Vrijwel niets. De dam is gelegd en enkele schorren die
al voor de afdamming rijp waren, zijn later nog ingedijkt,
maar ook cinders Been. Droevig resultaat voor de beide partijen 1 Was het nu hierbij gebleven, men zou de Regeering
erop kunnen wijzen, dat zij voor de vaststelling der schuld
de hand maar in eigen boezem moest steken, maar er zijn
nog twee veal ernstiger zaken:
Vastgesteld is toch kunnen worden, dat de aanslibbing
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van de Ooster-Schelde met riviersiib, afgesloten als zij is,
zoowel van Rijn-, Maas- en Scheldewater, heeft opgehouden.
Er zal dus nObit meer eenige inpoldering van beteekenis kunnen plaats hebben. Dat is een schade van Bemis.
Maar groot nadeel brengt het volgende feit: De platen
der Ooster-Schelde zijn grootendeels van zuiver zand opgebouwd. Het opkomend tij schuurt het zand van de platen
en dit komt in de vaargeulen terecht. Ten Noorden van
den dam bij Woensdrecht is dan ook een verzanding begonnen die zich al maar onheilspellend in de richting van
Bergen op Zoom beweegt. In een menschenleven tijd is de
bodem drie Meter opgekomen.
Bergsche schippers, die jaren varen weten bovendien te
vertellen, dat de Bergsche Kreek, die de haven met het
Thoolsche gat verbindt, aan het verzanden is. Van dezen
toestand worden de dupe Brabant en Bergen op Zoom.
En dat is des te erger, wiji wanneer de crisis voorbij is,
het en voor de industrie van Bergen en Brabant en voor
de bloeiende land- en tuinbouw aldaar een levensbelang
moet genoemd worden, dat Bergen op Zoom weer komt te
liggen aan een vaarwater, dat een directe verbinding schept,
zoowel met de groote scheepvaartweg van thans, de Honte,
als met de Ooster-Schelde.
Het zal daarom niemand verwonderen dat West-Brabant
en Bergen op Zoom een uitkomst zien in het Eendrachtskanaal van Ir. van Konijnenburg*) en de plannen van Ir. M.
C. Bongaerts, wij1 deze Bergen op Zoom weer gelegenheid
geven, de historische plaats te hernemen, Welke de stad
ontegenzeggelijk heeft gehad. maar Wier belangen in den
tijd der republiek werden voorbij gezien, omdat het Noorden
oordeelde, dat Bergen een vesting moest worden om het
te helpen verdedigen.
B. op. Zoom, 5 Dec. 1931.
Zie bijgaand kaartje no. 6.

C. SLOOTMANS.
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BEWI JSPLAATSEN.
36) Hollestelle, a. w.p. 335, 336, voor dit en het volgende. Cursiveering van ons. C. S.
37) Dr. C. Bussemaker, „De Afscheiding der Waalsche gewesten van
de Unie". dl. I.p. 31, 35.
38) H. v. Alfen, Kroniek eener Kloosterzuster over de troebelen te
's-Hertogenbosch in de jaren 1566-1575. 's-Bosch 1931. p. 111.
39) Dr. M. de Boer, De Slag op het Slaak 12-13 Sept. 1631. Tijdschr. v. Geschied. XXVI (1911).p. 161 e.v.
49 ) Overvloedige bewijzen te vinden in de omslagen „BeurtverenStads Arch. B. o. Zoom en de Revolution na 1600.
41) Zie: Ingekomen Brieven 1807-1810. Stads Arch. B. o. Zoom. In
een resolutie van den Bergschen Raad d.d. 11 Juli 1803 lezen we: „Geleezen een missive van den Secretaris van Staat, Dep. van Oorlog der
geinf
Bat. Rep. d.d. 7 July 1803, waarbij deze vergadering word ormeert
dat Provisioneel en tot nader order in de haven dezer stad, zullen warden
gestationeerd es bekwaame scheepen am bij voorkomende gelegendheden
te worden geemploijeerd tot het transporteeren van troupen, bagagie enz."
In de omgeving van Napoleon besefte men dus ook de bruikbaarheid
der Bergsche haven.
42) Omslag Beurtveren, zie voor.
43) Voor dit en het volgende, omslag: „Af damming Kreekrak", Stads
Arch. B. o. Zoom.
44) Hollestelle, a. w.p. 410. Cursiveering van ons. C. S.
45) Hollestelle, a. w. p. 411. Cursiveering van mij. C. S.

BIJLAGE III.
THOLEN — 6 SEPT. — 1555 44)
„Wij Burgemeesters, Schepenen ende Raidt der stede en lande
„van der Tholen, oirconden een ygelicken, certificeeren midts deze
„voer de gerechte waerheyt, dat op huyden datum van dese, voer
„ons gecomen ende in properen personen gecompareerd syn, de
„eersame ende bescheyden mannen joris Jacobsz oud ontrent 80 j.;
„Cornelis Hermansz, landmeter, oudt ontrent 80 j.; Claes Pietersz,
„eertijds wethouder der voersz stede, oudt ontrent 71 j.; beer
„Pieter Hendriksz Block, canonick in de collegiale kercke binnen
„den voors. stede van der Tholen, oudt ontrent 67 j. ende Cornelis
,Lamsz., cleermaker, oudt ontrent 66 j., poorters ende inwoenders
»der voirnoemde stede van der Tholen ende aldair van joncx
„opgevoedet ende gefrequenteert, dewelcke rechterlick daertoe bij
„den gesworen stadtbode gedachvaert waeren om ghetuychenisse
»der waerheyt te geven, ende hebben respective bij heuren behoorlicken eede in handen van den Balluw den voirnoemder stede
„
„met opgeheven vingeren gedaen, geseyt, geaffirmeert ende ver„claert waerachtigh te sijn, dat de riviyre van Eendrecht, to ende
„voorbij de stadt van der Thoelen, lancx deur de heerlickheyt van
„Vossemaer, die de heerschappen onlancx gecondicht hebben te
„willen stoppen, altijd soe langhe als hen luyden ende een
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„iegelycken van hen kan gedencken, geweest is eenen gemeenen
„deurvaert van eenen igelijcken ghebruyckt, ende dat sij oick
„deselve riviyre notY
anders hebben hoeren noemen dan Eendrecht,
„nosh dat dezelfde rivieyre heuren cours andersins genomen ofte
„gehadt en heeft dan die alsnochter tijt, en doet affirmeerden ende
„verclaerden oeck respective de voerz. comparanten, dat sij heuren
„ouders anders notY
de voerss. rivieyre en hadden hoeren noemen
„dan voerss. Eendrecht.
„De voern. joris Jacobs, daerbij se ende dat hi' sijnen ouders,
„wader engroetevader, sittende bij hen, kinderen, diversen heeft
„hoeren se en: dat sij luyden altijts hen geneert hadden binnen
„der stede van der Tholen voornoempt mette navigatie op Hollandt,
„ende dat in heuren Oft binnen der stede van der Tholen seer veel
„ scheperz off uuijter haven op Hollandt frequenteerd,
en ende dat
„hi' Joris zelffs in zijner tijden geweten ende gekent heeft ontrent
„de 26 heude schepen, zonder andere, dyer meer waren, van welcke
„ons de namen van de schippers noemde; de voorss. heer Pieter,
„se ende, dat hi' in sijnen 'on en dagen gesien ende merck daerop
„genoemen heeft, dat eenige nude priesters ende andere goede
„mannen, dagelicks heur wandelinge neffens de voerss. rivieyre
„maeckte, om de schepen, die daer deur quamen to sieyn passeeren,
„se ende oeck de voirnoemde comparanten, dat sij luyden noyt
„fame ofte eenichgewach gehoort hebben gehadt van joncx, dat
„hen gedenken kan, dat men de rivieyre stoppen ofte toedijcken
..wilde, hoewel sij luyden geweten hebben, dat die heerscappen van.
„Vossemaer aldaer lancx de voirss. rivieyre ghedijckt hebben ge„hadt twee oft drye polders, anders dan dat omtrent 16 of 18 jaer
„herwaerts, toen een Anthonis van Wissekercke in 't regiment van.
„Vossmaer quam van sulcx gehoort hebben. Twelck wy burge„meesters en wethouders voornoemd als des voerss. is, zoo lange
ons edencken kan ende voer staet, mede attesteren waerachtich
„to sijne, alle din en sonder argelist, ende want men van alien
„waerachtigen saycken schuldich is ende behoirt getuygenisse der
„waerheyt fie geven, bijsonder noot sijnde, soe hebben wij Burge„meesters, Schepenen en raidt voirn. ter oirconden van dese 't zegel
„er saicke der voerss. stede op 't spacien van dese gedruckt.
„Ghedaen op ter Stedehuys binnen der voern. stede van Tholen
„op ten 6en dach van Septembris anno 1555.
PIETER REZEN.
Mij present

BIJLAGE IV.
GORINCHEM — 1555 — OCTOBER — 5 45)
„Wij Sander van der Weteringe Liebertsz. en Alaert de Haen
„Mathijsz., scepenen der stede van Gorinchem doen condt ende
„certificeeren een yegelicken voer die gerechtighe waerheyt, dat
„op huyden dato voer ons gecomen ende gecompareert sijn in
„properen personen, Rutger jansz., oudt omtrent 82 j., Jan Jacobsz.,
„alias Jonchan, oudt ontrent 70 j., Leenaert jansz., oudt ontrent
„70 j. en Henrick Claes, oudt ontrent 75 j., allegaders schippers
en inwonende poirters der voirss. stede. Ende hebben aldaer ter
„
„instantie ende rechtelijck versoeck van de Burgemeesters derselve
„stede met opgerechten vingheren volstaeffs eeds, lijfflick an den
„he en gesworen, ende bij den selven hoeren eede rechtelfick
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„ende solemnelick daertoe vermaent wesende, eendrachtelyck gede„poseert, getuycht ende verclaert, warachtich ende henlieden wel
„kenlich te sijn ende claerlicken voer te staen, dat geleden over de
„jaren 60, 70 off langer, immer soe langhe ende verre als hen„luyden memorie streckt ende als sij luyden gevaren hebben van
„de Gorcumsche haven op Antwerpen ende voirts op andere steden
„van Brabandt, de rivieyre gelegen ontrent St. Annalandt,
„streckende voirbij de stede van der Tholen genoemt het Vosse„meer, altijt een ghemeyne vaert getveest is voer de schippers, die
„uijt Hollandt op Brabant vaeren, ende dat de vairss. rivieyre van
„Vossemeer altijt deselve canael, ghoote, loop en 't selve die
„gehadt heeft, zulcx als die nu ter tijdt haeren cours ende loop
„heeft, ende dat deselve rivieyre is een gescheyt tusschen Brabant
„en Zeelandt, want 't lant aen d'eene zijde is Brabant ende aen
„d'ander zijde is Zeelandt; to Chen de voerss. depossanten noch
„soe veel meer, indien sij ende andere schippers die uyt Hollant
„op Brabant dagelicx vaeren, haer vaert deur de voirss. rivieyre
„van Vossemeer nyet hebben en mochten, ende buyten om souden
„moeten vaeren, dat sij dan dickwifis bij onbequamer wijnt wel ses,
„zeven offte acht dagerz tusschen we en op een re se soude moeten
„blijven, 't welck sijders,
an deur Vossemeer varende, wel in eenen
afflegen en bereysen; oock
mede indien sij 't sel Vossemeer
„dach
selve
„net en mochten gebruycken, dat sij dan dikwils bij storm van
„wijnde ende ander onweder perikel sonde vinden van haer lijv en
„schepen en ghoeden, dewelcke sij bij sulcke tenpeesten, in 't Vos„semeer berghen ende salveren, ende dat sij disposanten dit wel
„weten is bij dien dat hem sulcx als voerss. staet, dick ende menich„mael wedervaren is. Al sander arch of list, ende des 't oirconden
„hebben wij scepenen voorss. elcx onsen zeghel hier ander aen„gehanghen.
„Gedaen endegegeven op ten vijf ten Octobri in 't jaer ons
„Heeren 1500 vijff ende
BULAGE II.*)
Beknopte weergave van de halfjaarlijksche rekening van den tol
te Iersekeroord 1499 Juli 24 tot en met 1300 Januari 23. Weggelaten zijn de tolplichtige hoeveelheid soort van lading, het bedrag dat gestort werd en in- of uitvoer, voor zoover dit laatste
blijkt. De bedoeling was alleen een kijk te even op het internationaal verkeer.
(fol. 1 recto)
Opten den dach Augusto anno
1499 wasgeregiert bij Gillis
Mattheuss, den thol ter vere, ende
daeraff ontfangen ......
Jan Ghyl Ing1es van Hulle
Manck Jan van Utricht
Robbert Jaemss scotte

Pieter Haemaker scotte
Andro Rady scotte
Andro Constabel scotte
19 Augustus
(fol. 1 verso)
Jochem Volcrixss van Lubeeke in
[brabant

*) Deze bijlage behoort bij het eerste gedeelte, dat in het vorige
nummergeplaatst werd. Zie p. 364 reel 6 v.b.
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20 Augustus
Pieter Struve
van Axelle
Y
Thomas Middelthon. van Wael[wijc in brabant
Godefroy d Alan de France
(fol. 2 recto) 21 Augustus
Lievene van Postelel t Antwerpen
22 Augustus
Cornelis Govartss. Knoppart van
[Rosendale
Betsman van Rosendale
Nyclaus Raetlijf van Bolstene
Jan Ryt van Bolstene
(fol. 2 verso)
Reynoldt Dootssone van Luico
27 Augustus
Jan Scharf voir Robbirt Hart
(fol. 3 recto) 2 September
Juliaen van Valencine
Oliver Peltyer burthon (=
[breton)
Jan de Plijer de Franse
Een borthoen
(fol. 3 verso) 9 September
Gheert Willemsz t Antwerpen
Claude van Rijsel
16 September
Jacob in Homburch t Antwerpen
Uut Herman Zeemans scip van
Hamburch:
goederen van:
Coenraet beste borsel
Hans Zwitser
Pieter Hoppenare
(fol. 4 recto)
Uut Willem Pietersz. scip
q
uam van Keule:
g
oederen van:
Hendrick
Taets van Utricht
Y
Herman Col
Hendrick
Molder
Y
Hans Zwitser
In Jan Michielss. scip comende
uut Scotlant ......
17 September
Olivier Peltyer burthun
(fol. 4 verso) 18 September
Enen man van Burdens

Eenen spaengart van Allonce de
[Loe
Dieric Pars overbracht van Hamburch:
goederen van:
Jan van Clouen Rijckart
h
Zijburch Philips steenhouwer
[ende Roelof van den Gore
(met „capers gelijc uut Zwe[den comende)
Augustijn Driver van Me[chelen(doorgestreept)
Calinx sone t Antwerapen
Dierick Pars selver
19 September
(fol. 5 recto)
Godevaert Rover van Hamburch
[comende
Twee coopluyden van
[Turckoy (wrsch. Schotland)
[land)
Gayfyer Poppe van Brugge
Sappe ors van Steenbirghen
22 Se Leber
Eenen Inglesman
(fol. 6 verso)
Jan van der Heiden t Antwerpen
Jan Smalet, scot, van Lidenburch
25 September
Gwilyame Vigelet de France
Jan de la Thombe de Torcoy
(fol. 6 vecto)
Jan Martensone van Axel
Jan vanden Birghe van Antwerpen
Jan Matthijssone t Antwerpen
29 September
Jan van den Birghe t Antwerpen
Adriaen de Zeilmaker t Antwerpen
Gayfyer Poppe van Brugge
(fol. 6 verso) 30 September
Jan Michielsone uutgevoirt na
[Scotlant
1 October
In de Nyclaus van Hulle:
goederen van:
Ritsart Carnor Ingles
Willem janss. van Hulle
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3 October
Jan van den Birghe t Antwerpen
Eenen oosterlinc van Lubeeck
(fol. 7 recto)
Jan Oese t Antwerpen
Cornelis van den Birghe ter Vere
In de Cateryn van Hulle overbracht de scipper Bellart:
goederen van:
Robbirt Schaper ende zijn ge[sellen
Edemont Warwyc
In de. Mary van Hulle overbracht Willem Wricht scipper:
goederen van:
Eemont Faelgart van Hulle
[ende zijn geselscap
(fol. 7 verso)
In de Gabriel van Hulle overbracht scipper Sander Clerck:
g
oederen van:
Raef Cleos Ingles ende zijn
[geselscap
Robbirt Garnet van Hulle
Robbirt Wilthon van Hulle
In de Christoffel van Jorck
scipper Willem Samis:
goederen van:
Willem voirss. voer alle de
[coopluden
Ritsart in den Nachtingale t Ant[werpen
Scipper Renyir van Campen co[mende van Lisseboonen
5 October
Enen burthon
(fol. 8 recto)
Jan van den Birghe t Antwerpen
Jan van Loobrugghe t Antwerpen
Jacob in Homburch t Antwerpen
Ghoram van Halle t Antwerpen
Jan Matthijss. t Antwerpen
Jan de Grant opt Sant t Ant[werpen
(fol. 8 verso
Eenen borthuen
Jacob de Grave van Brugghe
Michiel Baelgu van Rotsele
([= Rochelle)
Wilyame Caree van Lyons
Cornelis joess van den Lore
Jan vanden Birghe t Anwerpen

Jan deJonghe van Rijsel
(fol. 9 recto)
Gayfyer Poppe van Brugge*
Eenen burthon oft fransman
12 October
Jan Clauss. scipper van der vere
[gebracht uut Scotland
Ritsart Benninck voir enen scotte
Hu he Caret van Troyen
Michiel Flesschier van Vendome
(fol. 9 verso)
Symon Cappe ende Tielman de
[Wale t Antwerpen
Schipper Licht Hernas comende
[uut Scotland endegebracht
oederen van:
g
hemzelf
Andries Halbarthon scot
Jan Darner en
Ian Vascael van Brugghe
(fol. 10 recto)
In Nele Bollen Scip comende
uut Scotlant:
goederen van:
hemzelf
Andries Halbarthon
Jan Darner en
Jan Vascael van Brugghe
(fol. 10 verso) 15 October
Jan Oese t Antwerpen
Gheert Wils t Antwerpen
Jan van den Birghe, Gheert Wils,
[jonis van de Putte t Antwerpen
Hendrick Cant van Antwerpen
Huysschon van Middelburch voir
[enen fransoys
17 October
Jacob Darner van Brugge
Gayfyer Poppe van Brugge
(fol. 11 recto)
Gherardt Cassio Pierus Lombart
Pieter Rombout overbracht in
zijn scip uut Scotland.
Willem Hart vanJairmuyen
Jan de Paste backer van
[Doornijke
Scipper Roel gebracht uut Scotland:
(fol. 11 verso)
goederen van:
hemzelf
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Jan Darner van Brugghe
Andries Halbarthon
Jan Vascael
Deselve scipper uutgevoirt, na
Scotlant:
goederen voor:
Willem Scotte van Monrose
Patry Gaeck scotte
Benigne de Cassine, genevoys
(fol. 12 recto)
Willem Garner van Birwyc
Jan van den Birghe t Antwerpen
23 October
Gherardt de Caluwe, makelare
Lauwerijs vanden Velde van
[Brugge
Claus Scilleman t Antwerpen
Jan van Loobrugge t Antwerpen
Eenen borthuen
(fol. 12 verso)
Jan Matthijss t Antwerpen
Claus ter Stege van Lubrec scip[per uut Scotlant comende
26 October
Jan de Vechter van Ghent be[vracht 1 scip van Buchoute
de scipper Adriaan Bouwn
Joes Boyenssone vander
[moirspoyen
Ritsart Carner Ingles van Hulle
(fol. 13 recto)
Gayfyir Poppe van Brugge
Jan van den Birghe t Antwerpen
Willem Janss van Hulle
30 October
Jan Story ende Thon Lacher Van
[Quemvenny uut Scotland
Pieter Tack zeepsider t Ant[werpen
(fol. 13 verso)
Jan Hack van Hulle
Dierick Baesdon
(fol. 14 recto)
metgoederen van:
hemzelf
Heyndric Molder
Godevaerdt Lan he
Aelbrecht Kokeman
Pieter Hoppenair

Dierick Pars
Hendrick
Louwen
Y
Hans Hoppenare
Christoffel Weijts Ingles
Adriaen de Zeylmaker t AntI werpen
(fol. 14 verso) 5 November
Nyclaus de Waelheijn
Jaques de Go borthon
Michiel van den Pairbome
In el de Vos ter vere
Jan van Loobrugge t Antwerpen
Jan Schonael comende uut
I Scotlant overbracht:
goederen van:
hemzelf
Jan Vascael van Brugghe
Ritsart Bennick
Jacob Darner
Van eenen scotsman
(fol. 15 recto)
Jan An driesz.geseilt na Scotlant
9 November
Gaufyer Poppe van Brugge
(fol. 15 verso)
Birnart le Graet de Garande
Jorys factuir de la Rotsele
Live Roenge de Playmarcke
13 November
e scotte
Hue
Martss voir enn
g
Hu
Andries Halbarthon scotte
Wilyame Morel
Pieter de Ron on
(fol. 16 recto)
Pieter Govartsone scipman
Lowijc Snaijnck van Ghent
Jan Matthijss t Antwerpen
Huyschon In den Lijbert te Mid[delburch
Jan van den Birghe t Antwerpen
Jan Matthijssone t Antwerpen
Jan Paste backer van Doornijque
(fol. 16 verso)
Gwilyame Ghalgelote burthon
Oele Scuppe vander Vere
Thomis Bose van Emden overb rach t ......
Ghoram van Halle t Antwerpen
Jacob van Locomen van Uperen

464
25 November
Cornelis de Scriver
(fol. 17 recto)
Ian de Clerck voir enen van Antwerpen
In de Mary Grace van Bulstene...
[janss de Scipper overbracht...
Pieter Backer scipper van Am[sterdam
Eenen berthoen
Thomas Hoet, ingles oft scotte
(fol. 17 Verso)
Partsevale van Ijperen
Adriaen Appelman scipper ter
[Vere
Scipper Adriaen van der Vere
Ector Stemme van Sint Thomas
Ritsart Wilthon Ingles van Hulle
Jan van Uperen
Cornelis de Scriver
(fol. 18 recto)
In el de Vos van der Vere
Jan de Clerck van der Vere
3 December
Eenen scotsman
5 December
Huysschon van der Vere
Jan de Callonne van Abvile
Meester Walter van Mora scot
(fol. 18 verso)
Willem Gult scotte
Artsy Vinsester
Jan Beyeren van IJperen
Cornelis van den Berghe
Pieter Arentsone ter Vere
9 December
Jacob Vailgedelyt voir de eenen
[spangart
Thomas Heyndrixz.
(fol. 19 recto)
Min
Joncker van Lichtervelt
j
Cornelis de Scriver ter Vere
Willem Rombouts ter Vere
Jan de Clerc ter Vere
Cornelis Calabren van der Vere
Thomas Mora, scot, uutgevoirt
(fol. 19 verso)
Thomas Bose van Emden, uut[gevoirt
13 December
Alart Gheret van der Sluijs

De waerdinne in de 3 coonen to
[Loven
Jacob Raet van Antwerpen
De Mary van Nyeucastel uut[gevoirt ......
D Anthone van Hulle......
(fol. 20 recto) 14 December
Jan Makeson, scotte
Pauwels Waels van Uperen
Calaberens Sone ter Vere
16 December
Wendo Bertram factuer ende die[ner van den conine van Porto ale
Gwy Lassier van Rysele
Digo de Escombiel spaengart
(fol. 20 verso)
In Willem Berckyers scip van
[Jaermuyen ......
Willem Grief vanJaermuyden
Eduwart Cricby van Jorck
Claus Scilleman t Antwerpen
Robbert Franckesone
Harsbat van Burdens
(fol. 21 recto)
Jannot van Pleymarcke
Christoffel Brigham
jan Brigham
Jan Allen van Nijucasteel
Willem Wouterss.
Jan Forthuutse spaengart ontla[laden uut 2 spaense scepen ijser
(fol. 22 verso)
Steven Willemssen van Serroort[kerke in Borsele
27 December
Hans Zwitser osterlinc
Gayfyer Poppe van Brugge
Patry Grorry scotte
Birwijn van Antwerpen
In Pieter Bos scip van AntwerP en comende voirden vere etc.
uter bamis merckt etc. Willem
Tailger van Hulle......
(fol. 22 recto)
Jan van Spaengen
Jan Massant Ingles
Davidt Spadij scotte van Dondy
[de Catrijn geladen met......
Heyndric Zas van Hamburch
Claus Fac scipper Hamburch
Jan Allen van Nyucasteel
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BOEKBESPREKING
D. H. Lawrence: DE MAAGD EN DE ZIGEUNER,
vertaald door John Kooy (Int. Keurboekerij deel II). Uitg.
N.V. Servire, Den Haag, 1931.
Wie 't prachtige, maar duister diepzinnige gedicht van Robert Browning „The Fly of the Duchess" kent, zal zich in dit kleine boekje van
D. H. Lawrence op bekend terrein weten. 't Is als 't ware een prozacommentaar in den vorm van een roman op 't schoone gedicht van den
grooten Engelschen monologen-schrijver.
Ook in dit boek de tegenstelling tusschen 'n duffe, ordelijke, maar
innerlijk vooze samenleving en de wilde vrijheid der zigeuners.
Behalve de meesterlijke teekening van 't van binnen uitgemolmde
domineesgezin, bevat „de Maagd en de Zigeuner" fijn en met zorg gedane schilderingen van natuur en interieur, die, — door een nauwgezetten
en toegewijden vertaler in keurig Nederlandsch overgebracht, ,-- herinneren aan de heldere en nuchtere raakheid van uitbeelding van onzen
Jac. van Looy.
Het gegeven maakt dit boek niet tot lectuur voor ontspanningslezers,
voor wie 't overigens ook weinig interessant is.
Heusch, mevrouw, de nieuwe Courths Mahler is veel leuker. Geloof
F. A. BRUNKLAUS.
me . . . .
OVER RUSLAND
e.a.: WELT VOR DEM ABGRUND.
Prof. Dr. Iwan Iljin
Eckart Verlag Berlin-Ste Litz.
Dr. K. Cramer e.a.: CHRISTENDOM EN BOLSCHEWISME. N.V. Korteweg & Stemerding, Rotterdam.
S. P. Melgoenov: DE ROODE TERREUR IN RUSLAND. W. J. Thieme, Zutfen.
Meer en meer begint de gedachte veld te winnen, dat de revolutie
zo als ze momenteel in Rusland oppermachtig is, een specifiek russiese
revolutie is. De aanvang tijdens de oorlog was dit wel, althans tot Lenin
in Rusland arriveerde, de gebeurtenissen voor Lenin's komst, de Februarirevolutie, de tijd van Kerenski, dit alles was russies, was gegroeid in de
russiese ziel door russiese omstandigheden, evenals de poging van 1905.
Hier kan men werkelik spreken van een opstand van 't volk-zelf, een
verwoestend losbarsten van de oer-driften, die alle leiding, ook van
revolutionaire intellectuelen, weigerden te aanvaarden.
Maar toen de revolutie zogoed als 'n voldongen feit was heeft Lenin
kansgezien alles in andere banen te leiden.
Een heel stuk historie zal nader onderzocht moeten worden, zowel
wat betreft Marx als Lenin. Met name zal bij beiden gezocht moeten
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worden naar de achter hen staande en hun dirigerende machten (Salluste:
Les origines secretes du Bolchevisme heeft hiervoor al het een en ander
gedaan). Voor deze onderzoekingen zijn nog niet alle gegevens openbaar. Feit is in elkgeval dat Lenin (evenals Trotsky) uit 't buitenland
kwam, en dat beiden niet zozeer bedoelden de russiese revolutie te (helpen) voltooien, als wel de wereldrevolutie voor te bereiden. Men kan
weigeren zich hierover ongerust te maken; maar Trotsky's verklaring, de
dag na z'n aankomst uit Amerika: „de russiese revolutie zal de proloog
van de wereldrevolutie zijn", was meer dan 'n romantiese frase van 'n
salon-bolsjewiek.
Het wezenlike verschil tussen de revolutie voor Lenin's komst en die
erna is gelegen in. het feit, dat de eerste een vOlksopstand was in de
strengste zin van 't woord, terwijl de twede periode integendeel een
volksonderdrukking is geworden. Het Russiese yolk werd geofferd aan
de belangen der wereldrevolutie: het werd proefkonijn, oefenschool en
wapenplaats tegelijk voor deze toekomstdroom. Hier kon men de beste
vorm van dictatuur zoeken, hier kon men experimenteren met 't Sovjetsisteem, met heel 't leven van een land tenslotte, en bovendien kon men
hier eengeldbron vinden om de verdere plannen te financieren.
Om het Russiese yolk zo te kunnen opofferen moest Lenin de revolutie
forceren. Zonder rekening te houden met de bestaande toestand die hi'
zelfs niet kende, (zoals bleek uit z'n rede direkt na z'n aankomst te St.
Petersburg) moest hij zijn project opdringen aan heel Rusland. In samenwerking met Trotsky en dank zij beider stijfhoofdigheid, slaagde hi' erin
het yolk zijn wil op te dwingen; ondanks ontzettende tegenwerking
slag de hi' er in, zijn kommunistiese internationale klaar te krijgen (3 Maart
1919).
Van deze kommunistiese Internationale zegt Prof. Dr. Iljin terecht:
„Der Kommunismus ist vielleicht die durchdachteste soziale Bewegung in der menschlichen Geschichte: hier sind die Ansprache
and die diisteren Traume einer bestimmten soziale klasse zur Dok trip,
ja zur Weltanschauung geworden, um sich dadurch den praktischen
Sieg zu erleichtern".
Deze „soziale Bewegung", deze „Weltanschauung" is ten slotte in
werkelikheid niets anders dan de uiterst radicale en konsekwente toepassing van 't zuivere Marxisme. In zijn jongste Encycliek wijst de Paus
er op, hoe er verschil is tussen het socialisme, dat, „terugschrikkend
voor zijn eigen beginselen en voor de konsekwensies die het kommunisme er uit trekt" enigszins schijnt over te hellen naar de waarheden
der kristelike overlevering —, en het kommunisme dat „in theorie en
praktijk een tweevoudig doel nastreeft en dit niet in 't geheim en langs
verborgen we en, maar onverholen en in 't openbaar, met aanwending
van alle middelen, ook de meestgewelddadige: een allerheftigste klas-
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senstrijd en algehele vernietiging van de privaateigendom". Kommunisme
en socialisme staan ook in zoverre tegenover elkaar, als er in 't huidige
socialisme tenminste nog plaats is voor idealisme, in 't kommunisme
zeker niet.
De vertegenwoordigers van deze wereldaanschouwing in Rusland nu,
trachten hun macht over heel de wereld te verbreiden. Zij zorgden dat
in Rusland depar tij de macht in handen hield; niet vertegenwoordigers
van 't russiese yolk regeren dit, maar atgezanten van de komintern. Zij
moeten immers de vruchten der russiese arbeid kunnengebruiken voor
de wereldrevolutie, het een 'n nationale regering wellicht niet zou toestaan.
„De wereldoorlog is ten einde ,-- de wereldrevolutie is bego nnen", zegt Dr. Cramer in de inleiding tot „Christendom en Bolchewisme".
Sokolnikof verklaart openlik in zijn rede op 't XI Komm. Kongres 1921.,
dat Rusland aan de komintern 'tgeld bezorgt, dat voor de wereldrevolutie nodig is. Daarvoor wordt de russiese boer uitgemergeld, erger dan
tijdens 't Zarisme, daarvoor werken de arbeiders onder de dwang van 't
vijfjarenplan, dat M. Farbman in The Economist van 27 December 1930
zo juist noemt: De opbouw van de Sovjet-Unie als economisch offen si ef. Daarvoor wordt een jeugd kommunist gemaakt (althans men
tracht dit te doen); daarvoor wordt in 't vredelievend Rusland een leer
g
van 1200000 man op de been gehouden (dat in oorlogstijd tot 6000000
kan aangroeien). Daarvoor wordt aan onderwijs slechts de helft van 't
geld besteed dat hieraan in de „achterlike" Zarentijd besteed werd.
Daarvoor wordt 'n leer propagandisten gevormd, wetenschappelik zo
ver I t gaat, maar zeer zeker hartstochtelik en racksichtlos tot 't uiterste.
Daarvoor worden kunst en kunstenaars, wetenschap en geleerden misbruikt, om argeloze buitenlanders te van en in vriendschapsbetrekkingen.
Daarvoor trekt men teen de bourgeoisie dit eenheidsfront in alle opzichten, terwijl men nog in de kampen der tegenstanders verzwakking
weet te bewerken door ontstellende korruptie. Daarvoor worden verdragen gesloten met naties die kruideniersnatuur genoeg bezitten om,
terwille van enig voordeel, het kommunisme weer geld te laten verdienen
--- met welkgeld zij zelf weer bestreden worden. Daarvoor dwingt Moskou de kommunistiese partijen in alle landen tot steeds slaafser gehoorzaamheid en volgzaamheid, opdat zij, wanneer 't kommando gegeven
wordt, niet durven weigeren, en uit vrees voor Moskou de revolutie
zullen doen slagen, kost wat kost.
Daarvoor worth tenslotte ook overal degodsdienst uitgeroeid; „de
opbouw van de nieuwe maatschappelijke orde moet tot stand komen
door ontkenning, of liever door vernietiging van dit geloof aan een God,
aan een zedelijken achtergrond, aan een geestelijk princiep", zegt Prof.
Dr. N. von Arseniew.
In de bovengenoemde Encycliek zegt Paus Pius XI nog : „Wij kunnen
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niet zondergrote droefheid de zorgeloosheid gadeslaan van hen die deze
dreigende gevaren gering schijnen te schatten en in een zekere werkeloze traagheid toelaten, dat overal een leer verbreid wordt, die met geweld en doodslag heel de maatschappij zou verwoesten".
Voor deze werkeloze traagheid schijnt een andere verklaring te yinden te zijn dan een nog niet genoeg beseffen van de ware aard en van
't streven van dit kommunisme. Maar deze onwetendheid isgeen onschuldige onwetendheid meer te noemen; de massa litteratuur over Rusland, vooral in Frankrijk en Duitsland verschenen, is duidelik genoeg.
Deze massa werd onlangs vermeerderd met de drie hierboven genoemde
boeken, die zeker niet de laatsteplaats innemen.
De mensen die er aan meewerkten zijn Russen, die de revolutie meemaakten en degevolgen ervan ondervonden en die geen ander doel
hebben dan Europa te waarschuwen voor wat het te wachten staat.
Zij doen dit door uiterst nuchter (en hoeveel pregnanter wordt 't
hierdoor niet) een schildering van de toestand te geven aan de hand
van autentieke bronnen. Maar deze nuchterheid, deze zakelikheid beletten
niet dat men in hun stem beluistert de diepe deernis met hun zo ontzettend bezochte yolk; engrote vrees voor Europa dat deze bezoeking
nog te wachten heeft, en zich hier zo weinig van bewust is en zo weinig
doet om deze of te weren. Dit mogen we met name op ons eigen land
toepassen; in verschillende landen doet men tenminste iets om 't kommunisme te bestrijden (denk aan China, Duitsland en Finland b.v.), hier
wordt niet de minste belemmering aan hun destruktief werk in de we
gelegd.
Melgoenov schreef een boek van 250 bladzijden alleen over de terr eur, over de slachtoffers der Tscheka in haar strijd om de macht .—
een boek dat ondanks, of juist door de nuchtere dorheid van 'n massale
hoeveelheid sijfers en statistieken en telkens dezelfde verhalen een huivering verwekt onder 't lezen.
Dr. K. Cramer en z'n medehelpers schreven alleen over de strijd teen
`t Kristendom — nog zijn er „vooraanstaande" Nederlanders die menen
dat 't zo erg niet is; neemt men van dit boek een willekeurige pagina
dangruwt men van zoveel onnoembare ellende, over zoveel duivels
machtsmisbruik.
Het boek van Dr. Iwan Iljin en z'n helpers laat geen enkele faktor
van 't maatschappelike noch van 't individuele leven onbelicht; en het
licht dat hier over allesgeworpen wordt doet pijn aan de ogen.
Niet alleen over 't leven in Rusland, ook over 't leven buiten Rusland,
over 't stelselmatig en onophoudelik voorbereiden der wereldrevolutie
vertellen de medewerkers. Heel hetplan der campagne, de samenstelling
van de komintern met al z'n afdelingen wordt hier blootgelegd. En het
is -- tenslotte--, geen wonder dat al deze schrijvers zich aan 't eind
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beangst afvragen hoe lang Europa nog zal Ali en slapen; ja zelfs Rusland steun blijven verlenen teen zichzelf. En . . . . hoe lang 't nog zal
duren voor de komintern zo machtig zal zijn dat elke poging tot verweer bij voorbaat machteloos is.
„Deswegen scheinen sie auch zum Sieg bestimmt zu sein : denn von
Zwei kampfenden Menschen steht immer derjenige dem Sieg naher
(natarlich ceterisparibus) der racksichtlos and hemmunglos, ohne Reservation, auf Tod and Leben kampft".
Deze sombere woorden van Prof. Iljin laten slechts een konklusie toe,
slechts een we g om dit gevaar nog te bezweren — als 't nog niet te
laat is.
KAREL MARTIENS.
GEPLOEGDE AARDE, VERZEN ANDRE DEMEDTS UITGAVE - STEENLANDT, KORTRIJK
Deze twede bundel van Andre Demedts brengt ons, meer dan poezie,
de veelal misluktepoging om een trouwens evenzeer mislukte levenshouding van artistiek commentaar te voorzien.
De levenshouding van Andre Demedts, evenals deze van de hele bent
'on ere west-vlaamse poeten, op een na, worth bepaald door een soort
deemoed, die in werkelikheidgeen deemoed is. Waarachtige deemoed
is in allereerste instantie de vrucht van een sterkte en van een zekerheid,
welke verstand en hartgewoonlik ten koste van een hevig en tot het
einde volgehouden gevecht op het leven hebben verwonnen. De deemoed des heeren Demedts, die hetgevolg is van een onmannelike, ziellose en weerloze overgave, beschouw ik van ethies standpunt uit als een
verderfelik kwaad, dat elke daadkracht in het leven doodlegt en dat
bovendien den inhoud van elke literaireproductie de charme zal ontnemen en de mogelikheid, de weergave te zijn van een sterke
ke
en in
klaarheid verstilde „
erlebnis".
Ik heb er wel nooit aangedacht, bij het versschijnen van de eerste
verzenbundel„Jasmijnen - , dat de auteur daarvan een dichter zou zijn,
maar op grond van de overweging dat ook iemand die uiteraard geen
dichter is, door een strenge zelfopvoeding in zake dichtkunst en door
het zich eigen maken van een scherpe techniek, er mettertijd toe komen
kan fatsoenlike verzen te schrijven, bleef het voorlopig toe gelaten bedoelde auteur te rangschikken onder de hoop talentlozen, die op het
ogenblik, nu de dichters zwijgen, zo vriendelik zijn in Vlaanderen de
dichtkunst te vertegenwoordigen.
Nu echter ook deze bundel komtgetuigen, dat Demedts zelfs niet
eens er toegekomen is wat beter Nederlands te leeren, nu bijna elk gedicht uit deze bundel kan worden aangeduid als een toonbeeld van onklaar,gebrekkelik-lo
sentimenteel en vervelend gezwam in de ruimte,
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dat aan de andere kant geenszins wordt vergoed door een rythmiese
schoonheid, nu zelfs de inhoud van deze bundel alles behalve het resultaat kan geacht worden van het verlangen om een grootse en klare visie
op de toestanden der ziel te verwoorden, spijt het mij te moeten zeggen
dat de tietel „Geploegde Aarde" mij voor deze verzen zeer overdreven
lijkt en ik van harte hoop dat de boer Andre Demedts bij het omploegen
van zijn werkelik land, een enigzins beter resultaat verkrijgt.
L. C. DE ROOVER.
C. WALSCHAP --- NOOIT MEER OORLOG
Uitgave: Hooger Leven •-- Antwerpen
Het boekje dat de heer Walschap schreef teen den oorlog en dat gesteld is in een kleurloze, verwaterde stijl, is niet zo onbelangrijk als gij
misschien wel denken zult. Zelfs zij, die het an ti-militarisme voor Vlaanderen beschouwen als een strijdmiddel van slechts bijkomstigen aard,
ike interesse lezen, omdat het, na an..
zullen dit boekje niet zonder pijnl
derepublicaties, komt herinneren aan de waarheid, dat een groot deel
der intellectuelen in Vlaanderen ten opzichte van de grootse vrijheidsstrijd van hun yolk kleinmoedig zijn.
Het kan wel kinderlik-naief schijnen dat een intellectueel uit een vol.komen ontwapend yolk, waarvan het wezen sinds honderd jaar met een
duivelse scherpte wordt uitgeroeid, voorstander wordt van 's viands
ontwapening, en dat die intellectueel het edelmoedig vindt een boekje
te schrijven over het altruisties ideaal vrede te houden tussen vreemde
staten, als een van die Staten bezig is met zijn eigen yolk voorgoed gedaan te maken. Maar die kinderlike naiviteit is ook maar schijn.
Waar ten koste van dit altruisties de stria voor het eigen volksbe,staan op den achtergrond worth geschoven, is dit altruisme verderfelik.
Het vlaamse yolk heeft zich allereerst te bekommeren om den uitbouw
van zichzelf tot natie. Hetgroeien tot natie en het handhaven van zichzelf als natie is voor elk yolk de hoogste tank, waaraan het elk ogenblik zijn ganse energie dient te besteden. Een yolk dat nooit een natie
wordt, is een yolk dat zijn voornaamste doel niet bereikt, en een yolk
dat zich als natie tot het einde toe en met alle mogelike middelen niet
handhaaft, is verachtelik.
Indien wij, Vlamingen, die evenals Brabanders en Hollanders, en erger
dan deze, als Nederlandersgeworden zijn, in deze vulkaniese tijd, waar
het tussen volken en werelddeelen werkelik een strijd wordt op leven en
dood, het niet wagen op te staan voor een nieuwe Nederlandsche gemeenschap en de wording en de staatkundige bevestiging daarvan hard en ruw
bevechten, maar inplaats daarvan, on te helpen aan het behoud van de
vrede tussen vreemde staten, argumenten gaan zoeken, zoals de heer
Walschap er meent te vinden, teen het nationaal gevoel, dat voor hem
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een „zaak van suggestie en traditie" is, dan be aan wij een vergissing,
die niet alleen voortspruit uit domheid, maar tevens en misschien vooral,
uit lafhartigheid.
Wij hebben ons te wapenen teen een mogeliken staatsaanslag van
de andere zijde, waarvan de literatoren in Vlaanderen de gevolgen niet
te grij
ongedaan zouden maken. Wij dienen paraat te zijn om actief in to
staatszonder
En komt.
P als het tot internationale verwikkelingen
E zelfs
daanslag of zonder internationale verwikkeling buiten ons toedoen ome
wens ik Vlaanderen de kracht toe voor het bereiken van zijn doel zelf
er voor te zorgen dat er in de Belgiese staat verwikkelingen komen.
L. C. DE ROOVER.
DE BOTTENDE BONGERD. --- Leesboek voor het
aanvangsonderwijs aan Gymnasias, Lycea, etc., samengesteld door Dra. W. C. Wittop-Koning en Herman Poort.
— Uitg. Wolters, Groningen.
De herinneringen die ik bezit aan het literatuuronderricht op de
middelbare school zijn verre van aangenaam. In niet geringe mate
droegen hiertoe bij de letterkundige leesboeken, waarvan de inhoud
bestaande uit onoordeelkundig verzamelde verhaalfragmenten, de slaperigheid op onnavolgbare wijze bevorderden.
Hoewel ik geloof dat in dit opzicht tot dusverre nog steeds geen
paradijs is geschapen, heb ik toch de laatste paar jaren uitgaven gezien
die in dit opzicht een kentering brachten. Onder deze laatsten ma
„De Bottende Bongerd" als een der beste geslaagde letterkundige leesboeken wordengenoemd. De theoretische inleidingen bieden den leeraar, waar zijn eigen vermogen in dit opzicht te kort mocht schieten,
een prachtig hulpmiddel om de leerlingen bij de eerste schreden op het
gebied der letterkundige schoonheidsbeleving behulpzaam te ziin.
De verzamelde lectuur is origineel en mist goddank de geijkte fragmenten die vroeger in elk letterkundig leesboek schijnbaar volgens een
ongeschreven wet schenen te moeten worden ingelascht. Buitengewoon
te waardeeren valt het, dat een niet gering onderdeel is gewijd aan de
humor, een verschijnsel in de letterkunde dat naast zeer beperkte beoefening ook meestal zonder het juiste begrip wordt gelezen.
Dit leesboek kan als een belangrijke aanwinst voor het letterkundig
middelbaar onderwijs worden beschouwd.
PIETER VAN DER VALK.
Joan Kat: BOOTSIRENEN. N. V. Het Nederlandsche
Boekhuis, Tilburg. -- 1931. --- f 2.50.
Ongetwijfeld is Joan Kat een vlot en vlijtig verteller en behooren zijn
bijdragen in dag- en weekbladen tot de „betere" lectuur. Hi' heeft
echter nog den strijd om een eigen stijl voor den boeg en dan zal hi
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zeker ophouden met a la Heiman, a la Coolen, of a la Ten Berge te
schrijven. Tevens ho en we, dat de door hem uitgebeelde personen,
zeelieden, zondaars, kluizenaars en clowns, teen dien tijd wat van hun
gelijkenis met baardelooze, minderjarige en ondanks zonden, zeevaart,
circus en vleeschelijke bekoringen brave jongelieden =lien inboeten.
Een verhaal, als 't navrante „Het Zwijgen van Pao-Long", dat ons
destijds reeds bij zijn verschijnen in „De Maasbode" trof, bewijst, dat
de schrijver eens beter werk zal kunnen bundelen dan hi' nu tot stichtin g en stille opgetogenheid onzer Roomsche binnenkamers tezaam bracht.
FRANZ VON OLDENBURG ERMKE.
Mia Siemer: DE MAN DIE DE HOED HAD. Luxe
roman-serie. Het Nederlandsche Boekhuis, ' Tilburg. 1930.
Er is sinds Melati van Java, Mathilde en Christine Vetter wel iets
veranderd in de makelij van de familie-roman, die katholieke dames el-kaar met bewonderende fluisteringen uitleenen. Men heeft 't reeds kunnen
opmerken in de bestsellers van 't vorige seizoen: „Kiezen of Deelen""
van Mevr. Wolfenbuttel-Van Roo en en „Bij de Waskaarsen" van Mevr.
DeJong van Beek en Donk. In 't eerste boek werd zoowaar een vader,
een katholieken braven huisvader, 't bezit van ondeugden, als overdreven
strengheid en bekrompenheid, toegestaan, terwijl in 't tweede een jood
een anecdote vertelt over..... slechtepriesters.
In 't onderhavige boek gaan we al een stapje verder. Daarin wordt
op drie plaatsen gevloekt zonder puntjes of afkortingen, daartegenover
staat echter, dat de schrijfster voor 't volledig neerschrijven van „pestbui" nog is terug geschrikt.
Voorts wordt den lezers een jong gymnastiekleeraar getoond, die les
geeft aan dames-leerlingen, naar een waarvan hi' speciaal kijkt, welke
jongedame zich danook gegeneerd voelt, „als hi' haar zag in turncostuum". En tenslottegaan de broer en de zus van dien, nota bene zeer
strengen en degelijken leeraar „zoo maar" zwemmen.
En dit allesgebeurt niet in Amerika, of desnoods in Frankrijk, maar...
in een stadje in Zuid-Holland 1
Hetgegeven, de lotgevallen van een aantal min of meer zieke menschen, zal zeker de talloozen interesseeren, diegraag over zieken en
hun ziektespraten hooren.
Het boek isgeschreven in een vreemde taal, die nochtans veel lijkt
op Nederlandsch. Bijvoorbeeld: „Er was een tike minachting in haar
stem. Hetprikkelde Evert, omdat hi' erkennen moest, niet te bezitten
de rustige kracht, die aanvaardt, eenvoudig, , het onvermijdelijke".
Desniettemin zal dit boek krijgen ondanks dit alles ongetwijfeld een
evengroot succes, als gekregen hebben de beide in den aanvang genoemde boeken.
FRANZ VON OLDENBURG ERMKE.

FOEIDING

NUMMFR
APRIL 1932

ROEPING
HOOFDRF,DAKTEUR GERARD KNUVELDER, JAN LLIIKENSTRAAT 3S, EINDHOVEN
REDAK TE UR E N: I. St VAN HARDEVE,LD, (AMSTERDAM)
WIES MOENS, (SINT GILLIS Ell DENDERMONDE)
MOLENAAR M. S. C. (SITTARD)
.

KOPIE EN ANDERE STUKKEN TE ZENDEN AAN DE HOOPDREDAKTEUR
ONGEVRAAGDE BlIDRAGEN TE VOORZIEN VAN POSTZEGELS

De jaargang loopt van 15 Oktober tot 15 Oktober. „ROEPING - verschijnt
ongeveer de 15,J , der maand.
De intekenprijs ad 10.30 gid. per jaar is to voldoen in twee halfjaarlikse
termijnen van 5.25 gld., telkens na 't verschijnen van de le en de 6e afievering.
Men verbindt zich voor de gcliele j aargang. Afzonderlike numnlers 1 gld.
Abonnementen kunnen alleen worden opgezegd voor de ingang van 'de
(volledige) nieuwe jaargang..

Uitgave:

GIANOTTEN - Tilburg - Postrek. 21785

INHOUD:
HANS VAN ZIJL

De Stervende (vers)

.
.

.

.

Prof. Dr. R. SPELEERS

Konnersreuth II .

TH. DE JAGER

Een greep naar het wezen .

GIJS VAN ROOIJEN

Tegen estetiese vuilschrijverij .

MARIE KOENEN

Het woord .
Rust

.

.

Gehed (verzen-)

.

.

.

.

.

Prof. Dr. J. A. VERAART

Politieke Kroniek XIX

M. MOLENAAR M. S. C.

De verlossende daad .

A. J. D. VAN OOSTEN

With a Song in my heart .

GERARD KNUVELDER
KRONIEK •

.

496
503

.

504

.

.

505

.

.

506

.

513

.

.

Van prullen en poeten

.

524

.

525

.

526

K. Katholieke Encyclopeclin .

.

Een heuglike kentering

BEZUINIG N ET

,

530
.

in de verkeerde
richting

Een levensverzekering is een levensbehoefte
SLUIT HAAR BIJ

519
523

.

.

Vilma Lanky . .
Paardentransport (verzen)

487

.

.

.

Shanghai-Express

. . 476
.

.

473

DE

LEVENSVERZEKERING MIJ.
E.
R.
K.
gicazi=wmpoom TE NIJMEGEN - NassausingeI 3.
K a p itaa Is verzekering — Volk s verzekering

531

473

DE STERVENDE
de avond was donker en vol gevaren
een kleine boot voer eenzaam uit,
er was in den haven been enkel geluid
er brandde nog een lantaren.
het was er zoo stil en zoo duister
er was alleen maar gefluister,
heel zacht, van den nacht en de nachtbruid.
op het dek van de kleine eenzame boot
lag een man, zwijgend, te sterven
het sap vloeide langzaam door de nerven,
de schors vermolmde ; de boom ging dood:
daar, waar de zee loodrecht viel
vocht voor het laatst de volbleeide ziel,
de vaas viel omlaag, in scherven.
toen kwamen de golven als paarden aandraven,
tot heel hooge, rotsharde watermuren,
daartusschen de kolken, als donkere grotten,
daarboven de wolken, de heel pure
wit watten schapen, die kwamen zich laven
met water van 't zwarte hemelmeer waaruit zij dronken
een enkele ster kwam Tangs hen heen gluren.
de boot wiegde zacht op de machtige golven,
als een ranke danser, zeer vermoeid
of als een lentebloesem, uitgebloeid
zacht wiegelt, om te vallen in den nacht
of als een kaarsevlam, wanneer de pit al •chroeit
wiegde de boot, hij was te zwaar bevracht
en zou wel spoedig worden gansch bedolven
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de eenzame man lag te sterven, heel stil,
hij voelde het deinen der golven niet,
verstond niet der nachtbruid liefdelied ;
het was hem, of hij in een kamer lag
en hij zichzelve daar liggen zag;
een bleeke man, op een Witte sponde,
de klok tilde luid de seconden
verder niets, alleen het geril
van zijn eigen, stervende handen
en bijna geen licht, alleen het getril
van het nachtlampje tegen de wanden.
toen kwamen zijn gedachten, als bange honden
huilen om zijn bed, en zijn zonden
als een zwerm vogels aanvliegen uit de landen.
en hij werd bang om de bange dieren
en smeekte —of hij niet eenzaam sterven mocht
zij bleven huilen en zij bleven zwieren.
toen; zijn geluid zich met het hunne samenvlocht,
tot een ontzaglijke klacht in het honker.
Opeens was het stil er kwam geflonker
van heel zacht licht, dat tegen 't duister vocht

de vogelzwermen werden kudden makke schapen,
die zachtjes blatend aan den hemel lagen
de honden werden zware golvenpaarden,
die in de nachtestal stonden te slapen ;
hij lag zoo vast in het dikke dekzeil
het was zoo stil en rustig nu, terwiji
een :ter hem vast kwam aanstaren.
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Toen bled hij naar die ster omhoogblikken
en dacht aan oogen, die hij nooit meer zien wilde
en aan twee handers, tot een magnolia
tezaam gesloten en aan een roode wilde —
bloemenmond, die nu wel snikken
zou, esnige oogenblikken
en kwam er am zijn mond y en glimlach, milde.
Maar de ster verdween en heel alleen
heeft de bloem zich uit de vaas geheven,
verder is apes gelijk gebleven
een eenzame boot op de groote zee,
dreg als lading een lijk in een dekzeil mee
en werd in de golven begraven.
De bloem werd geplukt in de Haven.
HANS VAN ZUL.
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KONNERSREUTH
(Slot).

O

P de bespreking van den grond der zaken — den
bovennatuurlijken of den natuurlijken oorsprong der
Konnersreuthsche verschijnselen, kan men — ik herhaal het — in een boekreceasie niet ingaan, wegens den
omvang van het te verwerken materiaal, en de veelheid der
te bestudeeren connexe vraagstukken.
Toch moet ik even wijzen op een denkfout die Dr. de
Hovre, met de meesten, die over Konnersreuth schrijven,
zelfs de philosophisch geschoolden, mirabile dictu, gemeen
is : hij verwart n.l., evenals de anderen, feiten en bevestigingen. Zoolang een dergelijke „begripsverwarrine blijft
heerschen, zullen voor- en tegenstanders naast elk ander
blijven voortredeneeren ; iedere slotsom gebaseerd op deze
begripsverwarring mist evenwel vasten bodem.
Steeds worden als feiten aangegeven
le. De wervelkolombreuk of ontwrichting,
2e. De daaropvolgende ziektetoestanden.
3e. De wonderbaarlijke genezingen.
4e. De extasen.
5e. De Visioenen.
6e. De voedselonthouding met afname van het gewichc
en herstel van dit.
7e. Het arameesch spreken.
8e. De aanwezigheid van Stigmata.
9e. De aanwezigheid van Cardiognosie.
10e. De aanwezigheid van Hierognosie.
Beschouwt men deze zoogenaamde „feiten - echter van
meer nabij, dan voelt men zich genoodzaakc de wezenlijke
feiten of „Tatsachen" tot de volgende reeks te beperken
le. Het ongeval aan de wervelzuil : Let wel : het ongeval
is een feit : de diagnose (of men een wervelbreuk of een
bandverrekking (spit) aanneemt) is een interpretatie. Zij
kan slechts dan als grondslag voor een discussie worden
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aangenomen als, na vakkundige bespreking, de zekerheid of
de waarschijnlijkheid komt vast te staan.
2e. De daaropvolgende ziektetoestanden zijn feiten. Ook hier
dient vakkundig de diagnose te worden gesteld, en met name
dient de fundamenteele vraag te worden beantwoord : hebben deze ziekteverschijnselen een anatomische of een rein
funktioneele oorzaak. Eerst dan wanneer vakkundig deze
vragen opgelosc zijn, worden deze feiten bruikbaar bij de
bespreking.
3e. De min of meer plotselinge genezing deter ziekteverschijnselen is een reit. Of ze wonderbaarlijk is of natuurlijk,
is een interpretatie die wetenschappelijk onderzochc moat
worden.
4e. De aanivezigheid van Stigmata is een Veit, m.i. het meest
vaststaande feit. Zij kunnen echter onecht zijn, d. i. kunstmatig door de gestigmatiseerde teweeggebracht, of echt.
Staat de echtheid vast, dan kunnen zij langs natuurlijken
of langs bovennatuurlijken weg zijn veroorzaakt. Wanneer.
men, na onderzoek, tot echtheid of onechtheid, tot natuurlijken of bovennatuurlijken oorsprong besluit, betreedt men
het gebied der interpretatie en heeft men dat van de feiten
verlaten.
5e. De extasen zijn feiten, zoolang men aan het woord
„Extase - zijn algemeene beteekenis toekent : n.l. deze van
een bewustzijnstoestand die van het normale bewustzijn
afwijkt. Zoodra wij echter de extase of als pathologisch of
als charismatisch gaan beschouwen, bevinden we ons op
het terrein der interpretatie.
De aangeduide restrictieven in acht nemende, staan we
dus voor een vijftal onbetwistbare feiten.
Bij de tweede reeks begint echter de begripsverwarring
le. De Visioenen: Heeft Th. N. al dan niet visioenen?
Misschien wel, misschien niet I Niemand kan, of althans
heeft, zintuigelijk de wezenlijkheid, (of het felt) der Visioenen vastgesteld. Wat de waarnemers hebben kunnen
vaststellen is : hare eigene bevestiging dat zij Visioenen of
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schouwingen heeft gedurende haar extases, en het verbaal
dat zij doet van hun inhoud. Een loutere affirmatie van
Therese zelf dus, die we niet klakkeloos dienen te aanvaarden doch die we op hun geloofwaardigheid en adaequaatheid aan de extatische uitdrukking hoeven te toetsen
alvorens men er wetenschappelijke waarde aan kan en mag
hechten.
Zelfs dan, wanneer geloofwaardigheid en adaequaatheid
zouden komen vast te staan, zal de inhoud nog moeten
onderzocht worden op al zijn interpretatiemogelijkheden:
verwerking van herinneringsbeelden bij uitschakeling der
verstandelijke beoordeelingsvermogens, bewuste of onbewuste fantasie, hallucinatie, bovennatuurlijken oorsprong:
dit alles is niet met een aprioristisch stelling nemen in een
vloek en een zucht afgedaan.
2e. De voedselontbouding. Ook over deze bezitten wij alleen de affirmatie van Th. N. zelf en de affirmatidn van
personen uit hare omgeving, en .... de affirmatie van zoovele schrijvers waaronder ook Kan. de Hovre. Is daarmede
het felt „van de voedselonthouding" bewezen? Staat daarmede het feit der voedingloosheid onaanvechtbaar vast?
Wie kan dat werkelijk beweren? Wie zou voor het gerecht
durven zweren : „De beschuldigde die daar op het bankje
zit heeft den moord waarvan hij beschuldigd wordt, niet
gepleegd, want ik was tweemaal lien minuten bij hem en
heb hem den dolksteek niet zien geven - . Als de moord
orn 12 uur plaats heeft gegrepen en de getuige zweert
dat hij van 11,30 tot 12,30 bij den beschuldigde was, dan
verstrekt hij aan den aangeklaagde een alibi, waarvoor de
strengste rechter buigen zal ; doch als hij zweert dat hij
van 11 tot 11,45 in gezelschap van den beschuldigde was,
dat hij dus om 12 uur de moord niet plegen kon, dan is
die eed van nul en geener waarde. Dat is Loch ook voor
eenieder duidelijk, en het lijkt kinderachtig een dergelijke
bewijsvoering op te zetten, doch ....
In zake Konnersreuth oordeelen menschen met gezond

verstand anders. Klakkeloos schrijven zij neer : (het is de
authentieke tekst van den auteur :) „Sedert half September
1927 is haar vasten algeheel, 't t. z. heeft ze geen brijzel
voedsel en geen slokje water meer ingenomen. Niets, volstrekt nietsr Waar haalt de Eerw. schrijver den durf deze
bevestiging neer te pennen : Tweemaal lien minuten heeft
hij, zoo ik de inleiding tot zijn boek goed begrepen heb,
bij Th. N. verwijld. Kan hij voor de gansche vier jaar, verstreken sedert September 1927, dit „alibi - , als ik me zoo
uitdrukken mag, verantwoorden ? Hij affirmeert op de getuigenis van geloofwaardige personen, antwoordt hij. Wij
zullen de geloofwaardigheid zijner kroongetuigen niet in
twijfel trekken, dock deze getuigen meer dan ze verantwoorden kunnen. Vermoedelijk heeft hij zijn inlichting van
Pastoor Naber : „Op de vraag van Dr. Crobach - , zoo citeert
de schrijver Haar Pater Stocks, „of dit meisje niet at of
dronk, antwoordde de Pastoor : „Das ist keine Lucie, ich
stehe mit meinem Leben dafur ein - . Dat is heel moedig
van den eerwaarde, en getuigt van zijn vertrouwen in Th.
N., maar voor een wetenschappelijk man is, desondanks,
zijn getuigenis zonder waarde, want hij is niet den heelen
dag en den heelen nacht bij Th.: in alle de geschriften
lees ik, dat zij vaak alleen in de Kerk is, alleen door het
dorp wandelt, drie weken de zieke moeder van Prof. Wutz
oppassen gaat, veertien dagen in Eichstadt op bezoek is,
alleen in haar tuin de bloemen verzorgt, alleen op haar
kamers verblijft. Wie kan het „alibi - verstrekken voor deze
vele uren van eenzaamheid gedurende deze vier large jaren ? Aileen een zorgvuldige, strenge, onpartijdige bewaking
dag voor dag, uur voor uur, minuut voor minuut, dag en
nacht kan die zekerheid verschaffen die noodig is om de
voedselonthouding tot een wetenschappelijk vaststaand
feit te bestempelen ; en dan moet bovendien deze bewaking
zich uitstrekken over een tijdsspanne zoo Lang dat ze de
tijdsruimte gedurende Welke een mensch zich, zonder den
dood op te loopen, van voedsel kan onthouden, genoegzaam
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overschrijdt. Zoolang dit niet is geschiedt, onder onaanvechtbare voorwaarden, kan men geen wetenschappelijke
discussie over voedselonthouding openen.
Zelfs hec veertiendaagsch onderzoek op bevel van het
Bisschoppelijk Ordinariaat van Regensburg in 1927 kon
daaromtrent geen zekerheid geven : De duur van dit onderzoek is to kort : veertien dagen kan de mensch, onder
bepaalde voorwaarden, gemakkelijk zonder voedsel blijven
Leven, dit is voldoende empirisch en experimenteel bewezen.
Bovendien bewijst het onderzoek de voedselonthouding
enkel voor de veertien dagen der bewaking, voor geen
seconde Langer, en dit dan nog op voorwaarde, dat geen
fouten bij deze waarneming hebben kunnen plaats grijpen.
Voor zoover wij ons nu over hec verloop der onderzoeking
in de publicatien hebben kunnen inlichten, heeft er een four
in het onderzoek gezeten, en vertoonde de observatie een
reeks wetenschappelijke tekortkomingen die tegenover de
waarde der waarneming zeer skeptisch doen staan.
De affirmatie van Th. N. zelve kunnen wij gevoeglijk
buiten beschouwing laten : niemand kan getuige zijn in
eigen geding.
In zijn appendix biz. 222, haalt de eerw, schrijver den
regel aan door Paus Benedictus XIV in zijn De Canonisa.
tione Beatorum et Sanctorum gesteicl: Ac primo quidenti
factum ipsum, abstinentia scilicet ab omni cibo et potu per
totum illud tempus, ad quod dicitur jejunium fuisse pro,ductum, advertendum est. De vertaling die de eerwaarde
van dezen tekst geeft is wel war beknot en vrij : De drit
door mij onderstreepte woorden factum.... totum.... dicitur
toonen aan dat ook Paus Benedictus XIV de begripsverwarring : fejt en affirmatie uitschakelen wil. Waarom heeft
schrijver niet een oogenblik dieper op dezen tekst nagedacht?
3e. De Cardiognosie en Hierognosie : Men bevestigt dat
Th. N. den gemoedstoestand doorgronden kan (Cardiognosie) en ware van onechte reliquien onderscheiden kan
(Hierognosie). Of deze bewering op onornstootbare bewijzen
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berust of dus de feiten kloppen met de affirmatie — is
uit de geschriften over Konnersreuth meestal niet op te
maken : Er wordt over deze dingen in zoo vage termen
gesproken, dat ze geen aanknoopingspunt bieden voor
controle ; en dit is begrijpelijk : niemand is geneigd zijn hart
en nieren voor het groote publiek bloot te leggen : wij
missen dan ook eenerzijds den inhoud der toespraak van.
Therese tot den betrokken persoon en anderzijds de beschrijving van dezes gemoedstoestand ; het blijft dus bij een
oncontroleerbare affirmatie van de betreffende personen:
een gezagsargument dus : een kwestie van geloof, niet van
wetenschappelijke waarneming. Gezagsargumenten hebben
in de wetenschap uiteraard betrekkelijke en meestal geringe
waarde. Zoolang nauwkeurige protokollen van doorschouwende en doorschouwde niet worden gepubliceerd en aldus
met elkander kunnen vergeleken worden, kunnen wij ons
met deze affirmatien wetenschappelijk niet bezig houden.
Het bewijsmateriaal dat wel wordt gepubliceerd lijkt meestal
niet bewijskrachtig en getuigt vaak van bedenkelijke lichtgeloovigheid : Wat moet men bijv. denken van den bezitter
eener reliquie, waarvan hij geen „certificaat van echtheid"
heeft, die na de negatieve uitspraak van Th. N. dadelijk
zijn reliquie op het kerkhof begraven gaat, zonder verder
onderzoek?
4e. Het Arameesch : „In hare visioenen boort zij de meest
verscheidene talen spreken - , zoo schrijft de auteur. Als men
den zin leest zooals hij daar voor ons staat, zou men zoo
zeggen: het is een reit. Doch deze uitspraak kan de eerwaarde schrijver, zelfs met een beroep op het gezag van
anderen, niet verantwoorden. 1k wil bier den zin neerschijyen zooals hij diende te luiden : „Therese Neumann zegt dat
zij in hare visioenen de meest verscheidene talen hoort spreken"
Nu kan ik en de auteur deze bevestiging verantwoorden.
Dit „zeggen - is een reit; het „hooren der diverse talen"
ten loutere bewering. Zij is overigens zelfs als bewering niet
juist weergegeven. Voor zoover ik al de biographische ge-
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gevens heb doorgewerkt, heeft ook Neumann nooit jets anders bevestigd dan dat zij Christus en de personages die in
hare visioenen sprekend optreden, iets boort zeggen dat zij niet
verstaat, dat zij spreken in een taal die zij niet begrijpt (zie
het boek van pastor Witt).
Dat Th. N. dit zegt, kunnen wij op het gezag hare biographen, als een Fein aanvaarden. Dat is een. De vraag of
de Dramatis personae uberhaupt in de visioenen spreken
moet ik momenteel buiten bespreking laten, omdat ik op
den grond der zaak in een boekbespreking niet kan ingaan ;
doch men kan, dat wil ik hier wel zeggen, over dit al of
niet spreken van meening verschillen.
Tweedens kan men als Veit aanvaarden, wederom op het
gezag harer biographen, dat Th. N. nadat Prof. Wutz op
zeer onwecenschappelijke wijze heeft getracht uit te vorschen,
Welke deze onverstaanbare taal wel zou kunnen zijn, enkele
arameesche woorden (in 't geheel een vigtigtal, 1) waaronder een drietal korte zinnetjes aanhaalt als zijnde gesproken
door Christus, of door zijn volgelingen of door zijn vijanden.
Uit de bewering van den Eerwaarden schrijver kan men
dus twee feiten distilleeren : het eene feit is een bevestiging
van Th. N. : "zij hoort een onverstaanbare taal spreken"; of
deze bevestiging klopt met de werkelijkheid kunnen we
onmogelijk nagaan, doch ze klinkt geloofwaardig.
Het tweede felt is een werkelijk felt : zij citeert arameesche woorden en wendingen. Hoe men zich uitspreken zal
over de vraag „wadr haalt zij deze arameesche woorden en
zinnetjes vandaan", zal daar van afhangen, of men deze citaten
gaat bekijken met de oogen van den nuchteren wetenschapmensch of van den kritiekloozen wonderzoeker. Men kan over
den oorsprong dicussieeren. En daar bestaat alle reden voor
Misschien doen we wel best iedere redetwist over het arameesch van Th. N. te schorsen tot Prof. Wutz zijn sedert
vier jaar beloofde wetenschappelijk boek over het arameesch
van Th. N. zal laten verschijnen. Telkens en telkens duikt
1) Hieronder komen verscheidene herhalingen voor.
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in de geschriften over Konnersreuth (ook bij den schrijver)
deze belofte van Wutz opnieuw op, doch Je suis comme soeur Anne : Je ne vois rien venir 1. Intusschen laat hij
onbevoegde leeken, Dr. Gerlich, Dr. Angerer en de geheele schaar der Konnersreuth berichtgevers als zijn spreekbuizen fungeeren en houdt zijn wetenschappelijken naam
tot nu toe veilig buiten schot. Waar een enkele wetenschapmensch, Prof. Bauer (Universiteit Halle) op de kwestie ingaat, trefc het mij al dadelijk, dat hij, noch wat de waarneming, noch wat de linguistische identiteit der geciteerde
woorden en wendingen betreft, het steeds met Prof. Wutz
eens is.
Tevens kan men het artikel van Prof. Dr. D. Herzog in
het Katholieke Grazer Volksbiatt van 25 December 1927
No. 296 waarin deze het meerendeel der uitleggingen van
Prof. Wutz kritiseert, in de aandacht van den Eerwaarden
Hear Kanunnik aanbevelen : Misschien komt hij dientengevolge — leek als hij is, evenals ik, in deze materie — tot
de rechtmatige gevolgtrekking dat hij wel wat vermetel en
voorbarig de uitspraak heeft neder geschreven waarmede hij
het hoofdstuk over het Arameesch op blz. 184 van zijn boek
samenvat : „A1 de bier aangehaaide woorden zijn goad Arameesch zooals bet den tijde van Christus ward gesproken. Die
Tatsache des Arameiischen steht fest".
Wanneer men weet, met walk gemak bijv., de Antwerpsche :zonder onderricht, alleen door het
herhaald hooren spreken, de meest vreemde talen voor het
dagelijksch gebruik aanleeren, dan verwondert het een leek,
als ik ben, wel eenigszins, hoe, niettegenstaande het herhaaldelijk terugkomen derzelfde visioenen jaar in jaar uit,
en voor de lijdensvisioenen week voor week, Th. N. er niet
toekomt den arameeschen woordenschat waarover ze beschikt, maar eenigszins uit to breiden, en dat ze steeds aan
de uitspraakfouten blijft kleven die zij zich eenmaal heeft aangewend, en die Prof. Wutz nopen tot ingrijpende correcties.
De meeste der door Th. Neumann gesproken woorden

484
en wendingen zijn in de Evangelien bewaard gebleven : zij
kan ze als iedere leek daar uit hebben geput. Een paar der
andere Christus woorden zijn door de apocryphe Evangelien
bekend : een harer biographen zegt dat Therese Neumann
zich interesseerde voor de oudste geschriften over Christus,
omdat deze naar hare meaning wel het dichtst bij de waarheld zullen zijn : de oudste geschriften over Christus zijn
echter de apocryphe evangelien (naast de Nieuwtestamentische) : het is niet vermetel te denken dat zij ze heeft
kunnen lezen, en aldus den arameeschen tekst leeren kennen : (Abba bejadach afked ruchi bijv.). (Overigens zijn ook
in haar visioenen, sporen harer kennismaking met de apocryphe evangelien aan te wijzen). In tal van apologetische
vulgarisatie-werkjes en devotie-boekjes worden of en toe
arameesche woordjes en sours de Christuswoorden ingelascht.
Tijdens den oorlog zijn — tot bladvulling, wegens mangel
aan kopij vermoedelijk — in tal van Duitsche bladen vulgarisatie-opstellen verschenen over taalkunde, onder andere
ook opstellen over den invloed der hebreeuwsche taal op
het Duitsch. Allemaal bronnen waaruit ook de minst ontwikkelde leek kennis van Arameesch kon putten.
In het arameesch van Th. N. komen bovendien een paar
zinnen, en enkele woorden voor, waar, trots de gewillige
aanpassingen van Prof. Wutz, de geleerden Been raad mee
weten. „Tod biertoe hebben de geleerden al deze woorden
nog niet ontcijferd" zegt de schrijver. Wie echter met de
glossolale verschijnselen van sommige spiritistische media
(Helene Smith), van sommige hysterici, (die Seherin van
Prevost), van de pseudo-mystici der adventisten- en cevennes-epidemieen bekend is, vindt de wijze van woordvorming,
en het rhythme der pathologische glossolalie in deze moeilijke onontwarbare „arameesche- zinnen terug. Een vingeraanwijzing te meer our uiterst terughoudend te zijn in het
onderschrijven der conclusie waartoe wij volgens den schrijver
„ook wat betreft bet Arameesch" gedwongen zijn : Die feiten
zijn natuurlijkerwijze onuitlegbaar.
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In de kwestie van het Arameesch warrelt voor den schrijver
feit en affirmatie en interpretatie door elkaar en de begripsverwarring die ik voor den lezer trachtte duidelijk te maken
maakt voor hem zijn conclusie onafwendbaar ; voor Ons
echter blijft door het verwijzen naar het reeele philosophisch
onderscheid tusschen beide — factum et dictum — het
veld voor een rechtmatige skepsis wijd open.
Aan haar kennis der andere talen : Hebreeuwsch, Grieksch,
Latijn, Fransch, Portugeesch enz. die de eerw. schrijver
mede in zijn bovengenoemde eindconclusie insluit, zullen
we niet veal woorden verspillen
Haar Hebreeuwsch beperkt zich tot het eene woord
Schadok : heilig.
Haar Grieksch beperkt zich tot „jesous Xristos uios Theou,
Bios" : ik Jesus Christus noon gods, Leven : een wel erg
verdacht gebouwden zin, en het woordje „dzosin" zij Leven
wellicht loutere reminiscentie van den tijd harer betrekkingen
met den aspirant-theologant voor denwelken zij eens „het
keellijden overnam".
Haar Fransch bepaalt zich tot de beide woordjes „Oh
mon . .. .- die Prof. Wutz welwillend bij de ondervraging
aanvult tot Oh mon Dieu 1 en tot het „Je sui l'immaculade
Conceptione - , dat men voor het baskisch dialect wil doen
doorgaan 1
Haar portugeesch, tot haar bewaring dat St. Antonius
dezelfde taal spreekt in haar visioen als een portugeesch
pastoor die haar bezoekt. Dergelijke taalwonderen zijn er
bij de vleet.
Doch genoeg : ik ben in 't bovenstaande reeds eenigszins,
hoewel zeer beknopt op den grond der zaak ingegaan. Het
heeft zijn nut voor den lezer : het is nooit overbodig er op
te wijzen, dat, al staat een feit als zoodanig vast, daarom
de interpretatie van dit felt nog niet onvermijdelijk een bepaalde richting uitmoet.
Zoo iemand onder de lezers van daze recensie zich geroepen voelt wetenschappelijk zich met het „Raadsel van
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Konnersreuth - bezig te houden, indien hij niet reeds met
de heele bibliographie over het geval vertrouwd is, koope
hij dit boek : het kan hem dienstig zijn om zich vlug te
orienteeren ; doch hij vergete dan niet, dat hij te doen heeft
met een handleiding die men als „arrangde et epuree" zou
kunnen bestempelen ; daaraan heeft de schrijver enkel in
zooverre schuld als hij voor de lijdensgeschiedenis van
Th. N. in hoofdzaak steunt op het boek van Gerlich die
zeer handig, maar daarom nog niet betrouwbaar, een „nachträgliche" pathographische levensschets van Th. N. heeft
samengesteld, waarover later misschien wel eens een hartig
woordje kan gesproken worden. De lezer zal bovendien
rekening hebben te houden met enkele niet onbelangrijke
historische onnauwkeurigheden die hij, door een zorvuldig
compulseeren der biographie, zal moeten herstellen, maar
vooral verlieze hij niet uit het oog het onderscheid tusschen
feit en affirmatie.
9 Sept. 1931.

PROF. Dr. MED. REIMOND SPELEERS.
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EEN GREEP NAAR HET WEZEN
De Legende van Sint Christoffel. -- Versierd
met 16 origineele houtsneden van P. Reinald
Rats O.F.M. Leiter Nijels,
— Maastricht
p
1931. 47 blz.

I.
Uit wie weet hoe oud een verleden draagt het brabantse
yolk, het kelties-frankiese yolk van tussen Schelde en Maas,
als diepste kenmerk naar de toekomst mee : de drang naar
het groteske visioen. De werkelikheid doorleeft het in een
domp bewustzijn, als een Tatum. Het eigenlikste Leven, het
alleen-belangrijke in het Leven, vindt het in de droom. En
die droom is niet het verhevene, het sublieme, het heroiese,
het lieflike, het bevallige of tere, maar het wonderbare:
het Boers-grimassende wonderbare. Hun landsheren, de
brabantse hertogen, verbinden hun afkomst aan een zwaneman, een der zeven uit den „worp - geboren kinderen die
in zwanen veranderden. Hun beroemdste held is de temmer
van het wonderpaard Beiaard ; hun geliefde volkspatrones
is Genoveva die zes jaar in het bos het gezelschap genoot
van een hertekoe. Onder hun heiligen is de wonderbare
koehoedster St. Kristina, die tussen de varkens liggende
met hen uit den trog eet ; die de zwaartekracht verliest,
onder het ijs zich laat invriezen en telkens weer herleeft.
Hun populairste held is Tij1 Uilenspiegel, die alle maatschappelike verhoudingen op hun kop zec ; hun populairste monument is Manneken Pis. Picturaal heeft het genie van
Jeroen Bosch en 'n halve eeuw later van Pieter Brueghel
dit typies brabantse in zijn zuiverste vorm onsterfelik gemaakt. En literair zijn er de sotternien, de groteske refereijnen
van anonieme rethorijckers, de komiese refereijnen van
Anna Bijns, de gedichten van Pater Poirters, de Brusselse
volksliedjes uit de 18e Eeuw. En als in de twintigste eeuw
het y olk van Brabant weer tot litteraire zelfstandigheid
gaat komen, vinden we zowel het proza van Baekelmans,
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Timmermans en Dry Graumans als de podzie van Van den
Oever, Van Ostayen en Van Duinkerken als de meest rechtstreekse getuigen van de ingeschapen drift naar het groteske
visioen bij de Brabanters.
Veel komiese kunst komt in deze opsomming voor. Toch
is in wezen de humor er in afwezig. Het zou niet moeilik
zijn zelfs in het werk van de meest verheven Brabantse
kunstenaars: Hadewych, Adenet li Roi, Ruusbroek, v. d. Noot,
Vondel, Rubens, de grotesk visionnaire inslag aan te
tonen.. Maar ook in de meest komiese stukken is de gemoedelike leute pas in twede instantie opgetreden. De
Brabantse lach heeft jets zeer eigenaardigs. Hij komt voort
uit het gevoel van bevrijding dat de mens heeft als hij zich
los voelt van de knellende beschaving die aan zijn wezen
vreemd is. Het is de gelukslach van de opluchting, die ontstaat wanneer men zich onbelemmerd in tegenwoordigheid
van zijn ware natuur voelt. Er zit geen spot, er zit geen
ironie in. De plaagzucht, het leedvermaak van de hollander
is de brabander vreemd. Van Duinkerken is nergens ernstiger, dan waar hij de litanie der Zonderlinge Zielen bids;
dan waar hij het lied van de gek in de regen aanheft ; dan
waar hij achter de gelaatstrekken van het yolk in de processie de grijnzende doodskop waarneemt. Van Ostayen is
niet ernstiger dan wanneer hij het recht konstateert van de
groetende heren om elk hun eigen hoed weer op hun eigen
hoofd te zetten, of Karel van den Oever wanneer hi+ God
de wader het touwtje draaien laat waar zijn Biel in de
bocht springt, of waar hij Dinska Bronska haar potsierlike
tenue beschrijft. De leutige Felix Timmermans kan het verhevene slechts voelen in het nauwste contact met het grimes.
Maar het meest nauw verbonden is hij met zijn eigen wezen
en dat van zijn yolk, waar hij het lijk van de huichelaarster
in het graf laat stoppen met een carnavalsmasker voor ;
en dear is ook bij hem geen spoor van goedkope lo1.1)
1) Het is niet omgeestelikheid of overheid teen te werken in hun
noodzakelike strijd teen de uitwassen van de volksvermaken, maar een
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Daar waar de Brabander voor het wezen der Bingen komt
te staan, waar hij aan de bronnen van het oerleven nadert,
daar zal hij de tragiese groteske ontmoeten.

II.
De Kanadnietiese krachtpatser die bestemd was om vijftien
eeuwen na zijn dood een wakend oog te houden op de
veiligheid van het autoverkeer, was de oermens bij uitnemendheid. Opgegroeid tussen Wilde beesten, was hij een
monster van lichaamskracht, maar klein van verstand. Vol
zelfbewuste trots op het allesovertreffend geweld van zijn
biceps, is hij niet van zin om zich den oogenblik het hoofd
te breken over de eenvoudigste aangelegenheden van de
geest. Als hij besloten heeft Christus te dienen, zegt de
kluizenaar dat die dienst bestaat in veel bidden. „Bidden?"
antwoordt Christoffel, dat kan ik niet. Geef me 'n andere
dienst. En zo krijgt hij de opdracht op een gevaarlike rivierovergang de reizigers over te dragen. Dat past hem: leunend
op zijn geweldige staf met 'n reiziger op de schouders bij
nacht en ontij te worstelen tegen 't algeweld van de natuurkrachten.
Met de oereenvoud en het oerzelfbewustzijn van de
meest-primitieve mens wenst hij, de sterkste reus, alleen de
machtigste alter koningen te dienen. Geen aarzeling is in
hem. „Zijt gij bevreesd voor iemand ? Dan is die machtiger
dan gij. Nu so blivet ghesont, want ik ga degene dienen
die gij vreest". Vreest de koning de duivel? Dan moet ik
dus de duivel dienen. Vreest de duivel Kristus? Dan moet
ik Christus dienen. Voluntarist in de hoogste mate, ken t hij
maar een doel vrezeloos en aarzelloos degene zoeken die
hij dienen wil. Vrezeloos en aarzelloos de dienst verrichten
strijd a tort et a travers tegen het karnavalsfeest blijkt een hopeloze
strijd, want ingaande tegen het wezen zelf van het brabantse yolk. Als
degeest een veiligheidsklep moet openhouden naar de natuur, zal dit
voor Brabant noodzakelik degroteske verkleedpartij, d.i. de realisatie
van de droom dergroteske werkelikheid moeten zijn.
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die zijn meester hem oplegt. Voor dit primitieve wezen gebruikt God primitieve middelen ; hij breekt de gigantiese
kracht onder het gewicht van het Kindje dat hij op de
schouders over de stroom draagt. Zijn staf wordt een dadelpalm met rijpe vruchten zo vaak hij hem in de grond steekt.
Tweemaal 200 ridders durven hem niet aantasten, bevreesd
door de klaarheid die van z'n aangezicht straalt. De koning
zelf stort van z'n zetel bij zijn aanblik. De meisjes van pleizier veranderen staande voets in heilige martelaressen, die
voor het oog van het yolk en de koning de afgodsbeelden
verpletteren. De pijlen die op hem afgeschoten worden,
blijven voor hem in de lucht hangen, en keren zich tegen
degenen die hem durven bespotten, doorboren de ogen van
de spottende koning zelf. Het fornuis waarop Christoffel
verbranden moet smelt onder hem weg, maar hij treedt ongedeerd uit het vuur.
Met een grootse primitiviteit, met een sterke epiese macht
does de Gulden Legende het verhaal van deze grootste der
zalige armen van geest die God zullen zien. De grove oude
schrijver bereikt de werking van een parabel van Kristus,
niet vanuit een bekoorlike argeloze naieveteit, zoals een
vroeger geslacht zich dat voorstelde, maar vanuit een kunstenaarschap dat rechtstreeks tot het wezen der dingen weet
to gaan.
„Cristoffel was van den gheslachte van chanaan ende hi
was groot van lichame ende vreselic van anghesichte ende
hij was XII cubitus lanc alsoe alsmen in sine wercken leest.
Op ene tijt doe hij stont voer enen prince van cancan so
quam in zijn herte dat hi soecken wolde den meesten prince
van der werelt ende dat hi mit hem woenen wolde. Aldus
so quam hij tot enen groten coninc daer die nyeuwe mare
of ghinc dat de werelt gheen meerder prince en had. Doe
hem die coninc each doe ontfinc hi hem gherne ende Bede
hem woenen in zijn hof. Op ene tijt soe was daer een spelman ende Banc een liedeken voer den coninck daer hi vaeck
den duvele in noemde. Mer omdat die coninck enen kersten.
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mensche was so seghende hij hem alsoe dicke als hi den
duvel hoorde noemen in den ansichte mit enen cruce. Doe
dat cristoffel sack so verwonderde hem sere waer omme
dat die coninc dat dede ende wat dit teken bedude. Ende
doe hi dat den coninc vraechden ende hi hem des niet
segghen en wolde so sede hem cristoffel En segt ghi mi
dit niet so en sal ic nyet meer mit di woenen. Ende hier
mede soe wort die coninc ghedwonghen ende sede tot hem
Soe wanneer ick den duvele hore noemen soe teykene ic
mi mit desen teiken omme dat ick mi ontsie dat hi enighe
machte mocht crighen daer hi mi mede mochte scaden.
Doe sede cristoffel weder tot hem Ontsieststu den duvel
om dat hi di schaden mach soe schinet dat oec dat
hi meerder end'machtigher is dan ghi den du so sere ontsieste aldus en heb ick nyet dat ick beghere want ick
meende dat ick ghevonden hadde den machcichsten ende
den meesten here van der werelt mer nu so blivet ghesont
want ick wil den duvel gaen soecken dat ick hem tot enen
here ontfanghen mach end' dat ick zijn knechte worden
mach. Aldus ghinc hi van den coninck ende ghinc den
duvel soecken".
Zo luidt de eerste episode van dit verhaal in de Zwolse
uitgave van 1490. Wij haalden deze tirade aan om een indruk te geven van de task die de kunstenaar wacht die
het te verluchten krijgt.
III.
In een kostbare uitgave, bestaande in een eenmalige genummerde uitgave van 100 exemplaren met een bladspiegel
van 23 X 12 1 c.M. heeft C. Nijpels te Maastricht de legende van Sint Chris',:offel uit de bovengenoemde uitgave
met een lapidaire monumentaliteit overgedrukt, als begeleiding van een zestiental originele houtsneden van pater
Reinald Rats O.F.M.
Met terzijdestelling van alle traditie heeft de verluchter
getracht zijn onderwerp een voordrachtwijze of te winnen
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die rechtstreeks op het wezen der zaak ingaat. De traditionele mantelwapperende wildeman kromgebogen op zijn boomscam leunend, met het kindje op de schouder geheven, is
hier geheel verdwenen. Er voor in de plaats verschijnt iets
als een brabantse strooper, blootshoofds met gekorte haren,
in lange broek met steekzakken, barrevoets of op holleblokken, met kromgewerkte kolenschoppen van eelthanden,
die soms met kromgebogen knieen zich voortbeent, soms
branieachtig met de handen in de steekzakken met wijde
schreden voortstapc. De auteur heeft z'n best gedaan om
al het tijdelike uit de kleding en het voorkomen van z'n
held te weren ; helaas is de lange broek en de steekzakken
te zeer aan 'n bepaalde tijd gebonden om in dit opzicht
te kunnen slagen. Mislukt moet men dit pogen noemen ten
opzichte van sommige bijpersonen : de ridders zijn landelike
recruten in de uniform van het nederlandse Leger, boerenpummels, die ondanks de drie sterren op de kraag, met de
handen in de zakken in de bedenkelikst-luie houding die
'n landelike rekruut aannemen kan, rondslenteren. De meisjes
van pleizier zijn ondefinieerbare wezens met nauwe knierokjes boven de blote benen. En ook is er nog 'n m'nheer
met 'n wit vest.
a kan hier slechts het bewijs zien van de ongemotiveerde
trek near het groteske, die ook uit andere overbodige ingredienten blijkt: het ontbijtstilleven op plaat 13 ; de diverse
hondjes die de heidenen begeleiden (of zijn die symbolies?
dan wordt het nog bedenkeliker), de kluizenaar met het
lantarentje op pl. 7, de enige reminiscentie aan de oudere
Christophorus-afbeeldingen. Dat deze dingen hinderlik opvallen, toont wel dat overigens het streven om een onbepaalde mens te geven, levend op 'n onbepaalde plaats in
'n onbepaalde tijd, als gelukt kan beschouwd worden.
Opmerkeliker is de voordrachtswijze. De houtsnijder heeft
de meest mogelike primitiviteit gezocht. Het vlak is in de
grilligst denkbare stukken wit en zwart verdeeld; de achtergronden vallen in ondefinieerbare Harden uiteen ; de licht-

493
en-schaduwwerking is op de meest willekeurige wijze dienstbaar gemaakt om bepaalde gestalten of fragmenten van
gestalten kubies uit te beelden; koppen, handen en voeten
op de meest primitief mistekende wijze tot Zerrbilder verwrongen. De bewerking van het hout is hiermee in overeenstemming. Grove gutsen hebben uit het zachte langshout
onbeheerste stukken uitgelepeld ; de sporen van hun arbeid
overdekken het vlak als de sporen van een mestkar een
boerenerf. Onbeheerste burijnen hebben als-met-een-onbestuurde-hand-gedreven lijnen er in gegraven ; vooral de
werking van het mes, soms zou men zeggen van de etsnaald,
maakt een primitieve indruk ; zo slap is vaak de lijn, zo
geschaafd soms het oppervlak, dat men aan linoleumsneden
gaat denken in plaats van aan bout. Men zou voor een
dergelike aanwending en hantering van het gereedschap
maar heel moeilik een gevoel van waardering kunnen hebben, ware het niet dat men er het stelselmatige pritnitivisme
in herkende dat conceptie en uitvoering beheerst. Het vlak
is natuurlik vooral niet geschonden door perspektieviese
strevingen ; desniettegenstaande is het op alle manieren geschonden door de grillige gaten die er in gestoken zijn.
Vooral is geen enkele grenslijn van het vlak ongeschonden
gelaten. Noch de lijnen noch de vlakken, noch de Harden
houden elkaar in evenwicht. Het zal ook wel opzet zijn,
dat op vele platen de inkt maar matig gepakt heeft, zodat
we dan een als geschaafde grauwige afdruk krijgen, wier
werking ver is van het warme fluweelzwart dat de moderne
houtsnee kenmerkt, terwij1 er elders weer een koekerige
schoensmeermassa ontstaat.
Al deze opmerkingen zijn niet afkeurend, maar karakteriserend bedoeld, om te tonen hoe deze kunstenaar bij het
doorleven van de geschiedenis van de oermenselike Christoffel zijn meest primitieve instincten voelde ontwaken ; hoe
hij voor het wezen van deze heilige in een bijna negroide
heroiek, de tragiese groteske vond. Met opzet gebruik ik
de term negroied, want de scherp karakteriserende uitbeel-
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dingsmacht van bosjesmannen en cro-magnon-mensen bezit een adel die aan deze kunst ontbreekt; jagerskunst bezit
aesthetisch een zindelikheid die geheel vreemd is aan de
drek-doorgeurde boersheid van landbouwvolken. Of om
populairder te spreken : bij de trefzekere jagerskunst is
iedere lijn van raak-plastiese werking en al het overbodige
is er geweerd ; bij boerenkunst doemt het beeld op uit een
veelheid van overbodige en tennaastebije aanduidingen.
Zo is ook dit werk : er doemt werkelik een krachtig-plasties
beeld uit deze bladen op ; vele koppen hebben een krachtige expressie, evenals vele hander ; en sommige gebaren ;
minder lichamen.
Of het talent van de artiest toereikend was om zijn bedoelingen te verwerkeliken 7 Ondanks dat hij een steun voor
zijn stig vond in snijders als Joep Nicolas en Ninaber van
Eyben, in modelleurs als Erich Wickman, zijn er toch maar
enkele gave platen ontstaan, die ik graag in mijn herinnering
wil vasthouden. Dat is vooral plaat 7: het traditionele moment dat Christoffel bezwijkt order de last van het kind ;
en plaat 6; het gesprek van Christoffel met de Kluizenaar,
de eerste meer dramaties, de twede meer monumentaal.
Plaat 4, de koning der duivelen met z'n gevolg zou uitmuntend zijn van plastiese werking , als de piotten-uniform
niet zo disharmonieerde. In sommige platen aarzelt men
Welke figuur nu Christoffel verbeelden moet (pl. 3, pl. 14);
met andere weer men in 't geheel Been weg (pl. 2, 13).
Het best van het gehele werk zijn echter de beide vignetten : het langwerpige titelvignet en het vierkante vignet
op de omslag. Maar in beide treden elementen op die in
het eigenlike plaatwerk ontbreken : beide zijn op een hechte
grondslag gecomponeerd : het eerste ontleent een monumentale werking aan de verticalen en horizontalen waarop
het is gecomponeerd, het twede vindt een dramaties evenwicht in de diagonalen die het werkstuk beheersen.
Dit nu lijkt mij een vingerwijzing : wie zich aan zijn instincten toevertrouwt, vindt de natuur : een diepere natuur
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dan waar de diepzinnigste speculatie of de zuiverste traditietrouw ooit aan reiken kunnen ; maar de zinnende geest
alleen kan de hand Leiden tot een werk, dat de oerkreet
van de natuur tot de magiese werking der schoonheid
louteren kan.
TH. DE JAGER.
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TEGEN ESTETIESE VUILSCHRUVERly)
N de afgelopen jaargang van De Gemeenschap is een
„Abel spel" gepubliceerd, dat in meer dan e'en opzicht,
een eigenaardige publicatie voor een Katholiek auteur
genoemd moet warden en een bizonder Licht werpt op de
mentaiiteit der toenmalige redactie — voor 't grootste deel
ook in de tegenwoordige zetelend — die er zich op pleegt
te laten voorstaan Katholieke kultuur te bevorderen en onbeschroomd de vinger te leggen op de wonde-plekken van
anderen.
Dit „Abel spel" doet een paging de bekende geschiedenis
uit te beelden van de clerk Abelardus en Heloise, de nicht
van kanunnik Fulbertus. De feiten uit deze historie zijn
door den schrijver trouw gevolgd, ten minste naar het uitwendige; dat, wat eraan ten grondslag lig t : de interpretatie
van deze feiten in het zieleleven der personen, is zeer subjectief. Deze interpretatie, natuurlik het goed recht van den
schrijver, zolang hij ze voor zichzelf houdt, is een zodanige, dat ze niet kan nalaten een hevige ontstemdheid teweeg te brengen bij de Katholieke lezer. Niet omdat de
hoofdinhoud van dit stuk is samen te vatten in een woord:
„Liefde". Maar dit woord dekt hier de meest uiteenlopende
begrippen, de verst van elkaar liggende verschijningsvormen
daarvan. Natuurlike en bovennatuurlike liefde worden met
elkaar verward ; de dialoog gaat heen en weer tussen geslachtsdaad en visioen. Alle gradaties en variaties daartussen
worden aangeroerd en dooreengemengd. Er is misschien
geen swede modern werk in de Nederlandse letterkunde
aan te wijzen waar deze begripsverwarring zoo hopeloos is,
geen ook waar ze minder opzettelik is. 't Is onkunde, onvermogen, gebrek aan onderscheiding. 't Zou gemeen zijn,
als het niet zo dam was. Maar nu is het van zo'n stralende
domheid, dat die dingen altans, geen kwaad kunnen voor

I
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De oorspronkelike inleiding is op verzoek der Redactie weggelaten.
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de rijperen in ontwikkeling. Het wanbegrip van mystiek,
dat de schrijver u, in een lieries voortstromende dialoog,
voor ogen tovert, doet het "stralen" zelfs overslaan in geflonker.
De opgang van Abelardus van het stoffelike in het geestelik
Leven, de bekering zijner ziel van zinnenlust tot Gods
liefde, evenaart de bekering van de H. Paulus — in snelheid. De zielewending in Heloise wordt in raadselachtigheid
geevenaard door niets. Dit zijn de beide hoofdpersonen, en
de twee enige figuren, van wier zieleleven lets belicht wordt.
En van hun zieleleven niet alleen I Oak het lichamelike
wordt „geopenbaard". Het is dan donke y op het toneel,
voortdurend donkerder, zooals in de aanwijzing staat. Maar
hoe dichter de duisternis, hoe erger het wordt en de lieriese kreten der beide hoofdpersonen zullen u een genoegzaam geleide zijn om den weg niet te missen naar de zonde.
De nodige platheid wordt gegeven in het toneel van
de jankende Abelardus, die door zijn oom, de kanunnik,
geplaagd wordt op een allergeestigste manier. Het talent
van Helman 'evert bier een van z'n vernuftigste passages,
waardoor de toeschouwer, door de karakteropenbaring van.
Fulbertus heen, het geval Abelardus voor ogen blijft houden. Een paar vrienden roepen na de geestigheden van
Fulbertus, nog even zeer duidelik de realiteit op. Een voldoende belichting van dit, oordeelt de schrijver even noodzakelik als de dichterwordende donkerte van het vorengenoemde toneel.
*
*
*
Een volledige analyse zou, daar de tekorten in de karaktertekening en de compositie de verdiensten verre overtreffen,
de geringheid der literaire waarde van dit spel zo zeer in
het oog doen springen, dat ze zichzelf en de moeite eraan besteed, kwalik rechtvaardigen zou. Enige opmerkingen mogen volstaan om het bovengeschrevene te staven. Dit moet
er echter aan vooraf : dat de dialoog meermalen buitengewoon is van ritme, klank, beeldspraak en vloeiendheid, van

498
lieriek, en de zuivere voortzetting is, van de eene spreker op
de ander, van eenzelfde gevoel. Niet nadenkend over de
begrippen, die ze dekt, bekoort ze op dezelfde wijze als
het proza van Karel van de Woestijne en van Rhijnvis Feith.
Zijn taal heeft met die van deze twee schrijvers gemeen,
dat ze wortelt in een intense zintuigelikheid. Het is de zuivere neerslag van een tenvolle ontbloeid sensualisme in de
taal.
Reeds in het begin van het bedrijf toont Helman zijn
onvermogen in het weergeven op een Katholieke wijze van
het conflict. Het opent met een compositioneel goede inzet
een toenemende gradatie in zinnelikheid in de wOórden
eerst van Chretien de Troyes, gevolgd door de Baden van
Abelardus. Daar tegenover staan de geestelike argumenten
van Abelardus, als uiting van zijn strijd, die echter niet ontwikkeld worden en in de eerste verwarring van Abelardus
ogenblikkelik over boord worden gegooid. De hartstocht
overvalt hem ineens en s overwint, zonder dat er eigenlik
van verzet is sprake geweest. Een climax op geestelik terrein, na de voorafgaande op zintuigelik gebied, words Bus
niet gegeven. Alles wat Helman nog meer aan strijd heeft
waargenomen in de ziel van Abelardus, is vervat in de simpele
regel : „Maandenlang heb ik gevochten en mij zelf verweerd
tegen de liefde die mij overmande." En Bit is een doodgewone herinnering, waar niets plasties in- of aanzit.
't Heeft er de schijn van dat de schrijver de hele boel
liefst zoo gauw mogelik heeft overgebracht naar het zuiverhartstochtelike. In zijn lieriese verhandeling over de liefde
(want een „drama" is het niet, ondanks de personages) kon
hij klaarblijkelik Been strijd gebruiken. Aileen in het 3e bedrijf, waar Heloize tegen haar neiging in (van „roeping" kun
je hier niet spreken) in bet klooster zit, is deze goed weergegeven. Dit is eigenlik het enige goede toneel in het hele
stuk, afgezien van de dwaasheid, dat ze haar zielegeheimen
biecht aan een zeer jeudige novice.
De „bekering" van Abelardus in het swede bedrijf is een
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te plotselinge, te ongemotiveerde overgang, dan dat de
voorstelling, die Heiman ervan geeft, au serieux genomen
kan worden. Er is n.l. niets wat de plotselinge, geestelike
stijging van Abelardus rechtvaardigt, niets in dit bedrijf, of
in het voorafgaande, dat hem of de toeschouwer voorbereidt op de buitengewone genade die hem ten deel valt.
Hij is alleen lichamelik verminkt en daardoor voorgoed bevrijd verder ten onder gaan aan zijn hartstochten. Maar van
de zonden die hij begaan heeft, is hij niet bevrijd. Van Heloize doer hij slechts afstand uit noodzaak. Zijn ziel had de
zonde nog graag gewild, als hij maar gekund had. Er zit
niets vrijwilligs aan die bekering. Alles is noodzaak, dwang.
Er is Been greintje grootheid van ziel te bekennen. In de
meest walgelike jankparcijen heeft is zijn verdriet en zijn
woede lucht gegeven, als een geest, die zich wentelt in de
modder ; in wanhoop, omdat hij de wellust niet meer genieten kan ; in verachting voor zijn lichaam dat hem nu „te
zwaar een zak is". En dit alles, naast het verkwikkelike toneel met de vrienden, en naast de raad die hij Heloize geeft
(N. B. als hij al besloten is, monnik te worden) : maar de
wereld in te trekken, die open ligt voor haar schoonheid en
jeugd, is dit en niets meer, en niets anders, die voorbereiding voor ..... een extasel.
Als er iets stuitends kan geschreven worden voor een
Katholiek is het dit. Een andersdenkende zouden we erom
honen ; nu het een Katholiek auteur betreft zwijgt men in
alle talen.
En dit is het enige niet 1 Een burgerman zou hieroverbeen gelezen kunnen hebben, zoals waarschijnlik de redactie
van De Gemeenschap ook, en zoals de censor, (die er sinds
'29 aan verbonden was') ook ; maar hij zou zich toch niet vergisc hebben in een toneel in het le bedrijf, waarin Holman
al zijn talenten misbruikt heeft om een niet nader aan te
duiden handeling te doen plaats grijpen op bet toneel 1.
In het donker 1 Ja, maar dat is dan ook de enige omhulling en de dingen, waarover men bij Christenmensen beret
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doet te zwijgen, worden, omgevormd in een zeer rechtstreekse lieriek, uitgeschreeuwd 1 — Dit is gewone vuilschrijverij oftewel pornographie. — En geen weergave van
bet kwaad, als kwaad I
En dit is gebeurd door een Katholiek auteur en als Katholieke kunst opgediend in een Katholiek tijdschrift, dat
zowel onder de geloofsgenoten als tegenover andersdenkenden, doorgaat voor het enige en eerste Katholiek-literaire
tijdschrift.
En in dit milieu hebben extases plaats, zo maar, ineens.
In dit milieu worden de mensen op onnaspeurbare wijze,
heiligen. Want Heloize komt practies niet uit dit milieu
weg. Het enige motief, waarom ze de weg naar de heiligheid opgaat is : de wens van haar gewezen minnaar. Tot
Abelardus zegt ze; „Mij geschiede naar uw Wil". En om
deze woorden, die ze sterk aan de woorden uit het Onze
Vader herinneren, dat ze een haast blasphemiese indruk
waken, en om deze daad, en om deze wil, bereikt ze de
volmaaktheid.
Men kan dit geen opzettelike misleiding noemen ; bet is
doodgewone stommiteit. Het is gebrek aan een kritiese kijk
van Heiman op zijn eigen werk. Maar voor deze kritiese
kijk had de redactie van De Gemeenschap moeten zorgen.
Zij wist — met uitzondering van Heiman — wat in WestEuropa toelaatbaar is. Zij heeft er over moeten kunnen
oordeelen wat onder Katholieken toelaatbaar was. We Leven
hier niet in een tropies klimaat met tropiese omstandigheden
en hartstochten. We hebben een beschaving achter den
rug van meerdere eeuwen en, ze wag misschien in verval
zijn geraakt, het kulturele residu geeft onzen geesten altijd
nog een andere geaardheid dan bijv. de bewoners in Oeganda,
of de Goudkust. De redactie van De Gemeenschap is in
haar taak tekort geschoten met dit niet in te zien. Of ze
heeft zich te zeer Laren bedwelmen door een zoetstromende
lieriese dialoog, om de modder te zien, die erdoor werd
aangevoerd. Of ze heeft het stuk niet durven weigeren.
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Of ze heeft alles wel geweten, maar omwille van een paar
bladzijden copie, verraad gepleegd aan de Katholieke zaak.
Laren we de eerstgenoemde reden maar aannemen, ondanks
alle andere voor de hand liggende vragen, die dan onbeantwoord blijven.
Dan valt op een zeker verstandelik onvermogen de smaad
terug, dat dit Katbolieke tijdschrift verbannen moest worden
uit Roomse bibliotheken wegens ergernis. En dat het in
Openbare Leeszalen angstvallig verborgen moet blijven achter
een gordijntje. Want de minder-rijperen-in-levenservaring
worden heus niet weerhouden door de redactionele opmerking op de voorpagina. Deze opmerking verscheen trouwens
pas in het April-nummer, Coen een flinke Steen des aanstoots
reeds verschenen was. Daar hadden de minder-ervarenen
hun morele gevoelens reeds aan kunnen kwetsen. De redactie dekte zich met het woord : nogmaals. Doch de voorlaatste keer dat ze waarschuwde was vermoedelik al een
jaar of vier vijf geleden.
Bij deze kritiek op „Triangel" kan ik niet zetten : „nogmaals". Als men alle ophemelingen van ons Katholieke
kultuurleven, van ons politiek leven, van ons sociaal, liefdadig en godsdienstig leven geloven kon, zou men verwachten dat de aanvallen niet van de lucht geweest zouden zijn.
Want het is reeds enige tijd geleden, dat het verschenen
is. Maar klaarblijkelik heeft niemand zich geergerd, niemand
dan wat bibliothecarissen, een paar professoren en wat
vaders en moeders, die bezorgd voor het zieleheil hunner
kinderen, de boeken eens inzagen die ze aan 't lezen waren.
Men kan van die mensen niet verwachten dat ze schrijven.
Van de bibliothecarissen niet vanwege hun ambt , van de
professoren niet vanwege hun hoge positie, waardoor ze
zich niet met „artisten" op een lijn kunnen stellen ;van de
vaders en moeders niet vanwege de tientallen redenen, die
daarvoor zijn aan to voeren.
Maar deze taak had behoord tot de literaire critici, waarvan ons land vol is. Die hebben echter gezwegen. Die
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hebben de smurrie bedekt onder den „dekmantel der liefde"
de lappendeken, die is samengesteld uit angst voor afbrekende kritiek, angst voor doodzwijgerij, voor gehoon, voor
steken onder water, voor geheime tegenwerking, liefst waar
het middelen van bestaan betreft ;die gevoerd is met eerbied
voor de officiele literaire gezagsdragers en wordt dichtgeknoopt met de suffe berusting, waarmee de apathen hier
hun benepen verzuchting slaken : dat er toch niets aan te
veranderen valt ; dat het nu eenmaal zo is en altijd wel
blijven zal. En dat het overal zo is. Men heeft leren zwijgen
voor het vermaarde „ssst1" dat het meest kenmerkende geluid onzer katholieke beweging schijnt te zijn.
Dit alles is natuurlik Been gebrek aan durf, maar een
teveel aan voorzichtige bezadigdheid, die de wijsheid uitmaakt van de nederiandse leek. En in het onderhavige geval
klaarblijkelijk ook van de censor, die er sinds 1929 aan verbonden was').
Het is jammer dat deze niet tijdig in de gaten heeft gehad, dat de parel, die Heiman uit de verborgen diepten
van zijn kunstenaarsziel heeft opgedoken, een kern had van
gestolten modder. Misschien was dit schandaalstuk dan niet
verschenen, tenminste niet op deze plaats, en had cultureelkatholiek Nederland kunnen blijven doordoezelen zonder
zijn plicht te verzuimen.
G. VAN ROOIJEN.
N.B. In zijn late verschijnen is dit artikel te rangschikken onder het
correctieve werk, waarvan De Gemeenschaps-redactie, blijkens haar laatste verantwoording, het nut ten voile onderschrijft.
1) Deze is sinds enigen tijd door een andere vervangen.
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HET WOORD
Ontwaakt bij den roep van het woord,
Heb 'k toen toch de stem gehoord
Dit verre begin was geen waan:
'k Heb de stem van het woord verstaan.
Het sprak, en zijn roepstem drong
Tot mijn ziel van den weerklank zong,
Verwonderd om zin en zang,
Om het woord en zijn heerschersdwang.
Niet ik, maar het woord dat sprak,
Dat mijn starre verstomming brak,
Zong mijn hoop en mijn droomen uit,
In zijn eigen, mij vreemd geluid.
Werd die wondere zingenstijd
Door mijn zondigen onwil ontwijd ?
Het woord, dat mij eens verkoor,
Ging in stoornis en storm teloor.
En alles werd juist andersom :
Ilc sprak — en het woord bleef stom.
Mijn stem ! Maar ze laat niet af
Tot zijn starheid breekt en mijn straf.
Kies mij weer tot uw speeltuig uit,
0 woord, tot uw willige luit
Uw stem en mijn ziel een lied,
Dat eindigt in 't einde niet.
M. K.
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RUST
Gezocht en nooit gevonden
In 's werelds lust en zonden,
Omhoog, omlaag, in elk verschiet,
Gezocht alom, te vinden niet.
In minnespel noch sproken
Vond ik de rust verdoken.
'k Zwierf berg en dal en bosschen door,
En joeg de stilte zelf te loor.
En toch : de vogels vlogen,
De wolkenschepen togen
Naar huis toe, na zonsondergang,
Te rusten, heele nachten lang.
Zou in den dans der stamen
De rust der onrust marren ?
De dood telt ook in uur bij uur,
Van hare rhythmen tijd en duur.
Geen honk op aard, geen reede
Voor ons, geen vaste stede
Opnieuw en telkens opgejaagd
Maar onrust, die om rusten klaagt.
Waar houdt ge Uw armen open,
0 Rust van al ons hopen,
Die nimmer wisselt van gelaat
En eeuwig onveranderd staat?
hi. K.
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GEBED

Imitatio 111---3

Mijn God en Heer, mijn goed en al zijt Gij.
Die tot U waag te spreken, wat met mij ?
Van al Uw knechten de allerarmste bloed,
Een nietig wurm, vertrapt door ieders voet,
Veel nietiger, dan 'k zeggen durf of weet.
Denk eens aan wie niets is, niets kan, niets heeft,
Gij eenige, die alles kunt en hebt en geeft,
Die enkel goed en heilig en rechtvaardig zijt,
Die 't at vervult in tijd en eeuwigheid,
Aileen vergeet, wie U eerst zelf vergeet.
Reeds met zoovelen hadt Gij medelij,
Vervul nu ook dit leege hart van mij.
Gij schiept Uw schepselen toch niet om niet?
Maar hoe te leven in dit aardsch verdriet
Als Gij mij zonder Uw genade laat ?
Wend toch Uw aanschijn niet meer van mij af.
Onthoud mij niet Uw bijzijn tot mijn straf.
Stel niet meer uit — en kom — dat deze ziel
niet wordt
Een woestenij, die waterloos verdort
En zonder dauw tot harde steen vergaat.
Leer mij Uw wil in alles doen altijd,
Mij voor U wandlen in ootmoedigheid,
Mijn wijsheid, Gij, die mij naar waarheid kent,
Die voor de wereld was, mij hebt gekend,
En voor ik in de wereld werd geboren ....
M. K.
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POLITIEKE KRONIEK XIX
KOMT ER LICHT ?

I.

N

OG maar een gored jaar --en we zitten midden in
den verkiezingstijd. Een tijd vol gevaren voor de
gezonde ontwikkeling van ons Nederlandsche yolk
in politiek, cultureel en sociaal-economisch opzicht.
Het politiek gevaar, hoe veelzijdig ook, is het duidelijkst.
Daar is vooreerst het gevaar van herstel der rechtsche
coalitie 1 Ik geef gaarne toe : dit gevaar is niet groot. De
heer van Wijnbergen moge nog zoo zijn best doen en de
heer Slotemaker de Bruine moge nu en dan omzichtigwelwillend antwoorden — nergens in de massa der
„christelijke - partijen vinden zij weerklank. Dat schijnt toch
wel afgeloopen — en geen ontwerp op de Godslastering
noch ook kwasi-diepzinnige beschouwingen over den dogmatischen grondslag van ethische politiek schijnen het herstel to kunnen bezorgen. En als men er dan nog het
schoolvraagstuk bijhaalt — waarin de christelijk-historischen
van dit tijdvak de eenige ware vijanden der katholieken
zijn — dan schijnt er heelemaal geen kans. Het eenig gevaar zit hier in de overrompeling van ons politiek zoo
slaperig yolk ; overrompeling, zooals Ruys de Beerenbrouck
die ons heeft geleverd met zijn extra-parlementair kabinet.
Nu zou Colijn of een ander het eens kunnen leveren —
Colijn deed dat toch eigenlijk al in 1925 bij zijn formatie
zonder behoorlijken grond I — en omdat het nu toch wel
eens eindelijk met kabinetten-Ruys de Beerenbrouck uit zal
zijn, ligt hier een mogelijkheid, waarop moet worden gelet.
Een tweede gevaar is het voortsukkelen in extra-parlementarisme. Wel niet met Ruys, maar dan met een ander
politicus als leider van het ministerie. Dit gevaar is veel
grooter. Anti-parlementarisme — en dus gemakkelijk extraparlementarisme -- is thans mode ; het wordt van bovenaf
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aangemoedigd ; het schijnt immers de gemakkelijkste weg
om een bepaalde kliek onbestreden in het bezit van de
staatkundige macht te laten en het voortdringen van democratische groepen te beletten. Men heeft de „tijdsomstandigheden - op zijn hand ; zonder moeite verdrinkt men de
verkiezingen in de crisis en Naar naweeen — de Geer
slaagde nog in 1926, hoogtepunt der vorige conjunctuurlijn,
om de Kamer wijs te maken, dat we in een crisis zaten 1 —
en de lijdzame Nederlander aanvaardt dan wel de manner,
die zich opofferen tot redding van het vaderland.
Maar nauw verbonden met deze politieke gevaren is wat
voor het sociaal-economische dreigt. Terwiji het katholicisme
als wereldmacht — op gevaar van de gehee/e greep op bet
maatschappelijk gebeuren voor onafzienbaren tijd te verliezen —
genoodzaakt wordt tot de practijk van Quadragesimo Anno ;
terwij1 een R. K. Staatspartij alleen nog maar zin heeft,
indien zij deze taak met eenstemmigheid en volste kracht
aangrijpt ; zal, zoowel in het coalitie- als in het extraparlementair-geval, hiervan volstrekt niets komen. Beide
situaties vernietigen het vertrouwen der katholieke massa
in leiders en partij ; waaraan niets afdoet, dat de wet der
geestelijke traagheid nog honderdduizenden op de lijsten
der Staatspartij laat stemmen. De nieuwe sociaal-economische
orde, zoo dringend noodzakelijk, komt niet tot stand.
Wat dit alles cultureel te beteekenen heeft, wordt bij
eenige overweging duidelijk. Onze cultuur is reeds Lang
een verscheurde cultuur, omdat zij niet meet door een
verheven geestelijk beginsel wordt gedragen. Maar er waren en zijn brokstukken van groote schoonheid. Daartoe
behoorde en behoort nog in menig opzicht ors katholieke
volksdeel. Maar het vergete niet, dat inspanning op zoo
menig cultureel gebied onvruchtbaar is, indien politiek en
sociaal-economisch zooveel zwakheid, ja onoprechtheid valt
aan te wijzen. En de invloed daarvan op andere yolksgroepen — die een objectief belang hebben bij een gaaf
katholicisme als wereldmacht, — mag niet worden onder-
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schat. Len tijd geleden hebben ernstige denkers in ons
midden de zaak zoo meenen te moeten stellen, dat de
katholieke cultuur niet te zeer aan de politiek moet worden
gemeten. Maar, al had men daarmee in bijzaken gelijk —
politieke voormannen b.v., die zich al te zeer de voorname
personen in de katholieke beweging achten, ondanks hun
ergerlijke middelmatigheid, maar dan om hun politieke positie — in de hoofdzaak had men bar ongelijk. Want de
stumperige politieke en sociaal-economische positie der
katholieken thans zal een fatale uitwerking hebben naar
twee kanten : het hoogere werk in ons midden kan niet
goed worden gedaan, ja zal ten order gaan, en de ergernis
bij de andere volksgroepen is zoo groot, dat ook hun positieve steun voor de cultuur gaat verzwakken. Onze universiteit en hoogeschool ; de wetenschappelijke prestaties,
vooral in verband met maatschappelijk werk ; onze opleiding
over de heele linie; de godsdienstige en maatschappelijke
manifestatie ; de vereenigingen en vergaderingen ; ja, de
kunst ; — dat alles en nog veel meer, dat gezamenlijk een
cultuur vormt, ondervindt groote schade, wanneer het katholieke yolk in de sociaal-economische en de politieke
problemen alle fut kwijt is. En de andere volksgroepen,
christelijke zoowel als niet-christelijke, die in dit tijdvak
der maatschappelijke ontwikkeling Been bijdrage van beteekenis meer kunnen geven aan onze rationale cultuur — zonder het katholicisme1 — zij ondergaan, en met haar natuurlijk het geheele yolk, den noodlottigen invloed van de
katholieke verzwakking.
II.
En zien we nu naar dat katholieke yolk in zijn houding
(ik moet mij beperken) tot het algemeen politieke en het
sociaal-economisch vraagstuk. Het beste voorbeeld is : het
Pachtwet-schandaal der Eerste Kamer en de reactie daarop
hier en daar. Hier zien we onze politieke en sociaal-ecanomische ellende in al haar naaktheid. Men protesteert.
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Men eischt het hoofd van deze conservatieve provocateurs.
Straks wipt men er een van z'n senatorialen zetel 1 In
onnoozelheid zal men gelooven, dat men dan toch wel lets
heeft gepresteerd.
Laat men wijzer wezen1 De foul zit ontzaglijk veel dieper
en met bewustzijn werd zij aan het katholieke yolk gepleegd.
Men wil niet een partij van katholieke staatkunde, men -wit
een partij van bonderd procent der katholieken. Men wil een
partij, geleid door de principieele staatkunde van pater Borret.
Wij moeten daarom vooral niet boos op elkaar worden, als
wij in de „practiche politiek" (zooals men het, Godbetert,
durft te noemen 1) met elkaar van meening verschillen. Als
wij de eenheid maar bewaren1 Maar gelukkig is daar de
edele klacht van pater Vrijmoed in Eindhoven. Al het
huichelachtige en onware staat nu in eens aan de kaak.
Thans kunnen we tenminste duidelijk zien, als we maar
willen, met wat voor een Pers ons katholieke yolk zit opgescheept : de dressuur-hondjes van socialisten-vreterij. En
we kunnen ook onze 'eiders kennen, die in hun politieke
impotentie alleen maar wiegeliedjes verstaan.
Kom, dit was nu voor een jongen man als Goseling eens
jets geweest om te toonen, dat de eereplaats niet heelemaal
onverdiend was; een verklaring van het Partijbestuur met
een vernietigend vonnis en de belofte van scherpe maatregelen in 1932, het jaar van het nieuw program. Er uit
met hen, die de teekenen des tijds niet willen verstaan,
die nog in feodalisme en patriarchale verhoudingen hun
eer- en geldzucht bevredigen, die in den woord : de katholieke staatkunde van dezen tijd niet willen belijden.
En onze arme boeren, die z(56 bedrogen uitkomen, moeten
bij al hun Teed toch nog rouwmoedig op de Borst kloppen.
Wat hebben zij ooit gedaan om een betere politiek, een
waarachtig katholieke politiek van dezen tijd ten 'even te
roepen? Hebben zij, die misschien het meest reden hadden
om een nieuwe economische orde politiek of te dwingen,
niet altijd de botste conservatieven in menigte op de bankers
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in het parlement gebracht? Leverden zij niet het groote
contingent van die belachelijke kwartjes-kiezers bij onze
katholieke voorverkiezingen, die alle democratie doodstemden en hun aartsvijanden tot afgevaardigden kozen? En
toonen ze zich zelfs nog nu niet zoo bekrompen egoistisch,
dat zij bij de rechtvaardige eischen, die zij stellen, niet op
de eerste plaats denken aan een blok met alle werkers en
democraten, maar zelfs bed zoeken in een nog ellendiger
toestand op elk sociaal-economisch gebied van hun medewerkers, de landarbeiders ?
Ziet, hoe het er bij ons uitziet, van hoog tot laag 1 Wat
moet dat geven in dit programma — en in het volgend verkiezingsjaar? Durft men nog komen met een program-vernieuwing na den poets, dien Ruys ons in 1929 heeft gebakken ?
Durft men reppen van een politiek, Haar de leidende gedachten van Quadragesimo Anno, zonder klaren wijn te
schenken over het ministerie, dat men na de verkiezingen
gaat mogelijk maken ? Zal men eindelijk den eènigen weg
opgaan, die voor behoud der polilieke democratie en voor
het verkrijgen van de democratie in de sociaal-economische
orde nog open is : het democratisch program-ministerie?
III.
De sociaal-democraten hebben ons een vernieuwing mogelijk gemaakt door de schitterende daad van hun laatste
Paaschcongres : het uitwerpen van de Ersatz-communisten. De
stimulans tot een beter politiek Leven in Nederland is, helaas,
niet van de katholieken uitgegaan ; de socialisten hebben
de leading genomen. De knappe koppen en werkers in hun
midden wilden hun arbeid van opbouw in ons politiek en
sociaal-economisch 'even niet laten bederven door de onmogelijkste aller leuzen : het-socialisme-nu. Maar de katholieken hebben nu de taak dat te verstaan en Quadragesimo
Anno tot werkelijkheid te laten worden door een samentrekken van alle krachten, die ons yolk kunnen schenken
de groote hervormingen op het gebied van den arbeid.
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Met dat al zullen de Albarda's en Vliegen's, de van den
Tempel's en Schaper's nu wel hebben verstaan en door
harde en bittere practijk geleerd, hoe armzalig de sodalisten van een achttal jaren terug, en vooral hun pers, zich
tegenover de Michaelbeweging hebben gedragen. En zeker
Albarda mag nog wel eens terugdenken aan de groote
onbillijkheid, die hij in verschillende kamerredevoeringen
tegen Michaelisten en Michaelbeweging bedreef. Nu kan hij
weten, dat men B een partij in een partij mag vormen, maar
dat men slechts to kiezen heeft tusschen : de partij omvormen of de partij verlaten. En ook kan hij weten — en uit
zijn welsprekende voorspelling aan hen, die Fimmen en
Stenhuis gingen volgen, blijkt, dat zijn besef hier is ontwaakt1 — dat men een partij van sterke tradities en met
diepe wortelen in het yolk slechts verlaat, indien er geenerlei hoop meet is, dat het anders wordt, indien de massa tot inzicht komt, dat het nieuwe met geweld kan en moet
worden afgedwongen.
Indien Albarda dan ooit nog eens zou herlezen, wat hij
in 1927 in zijn rede bij het Ontwapenings-debat tegen mij
heeft gezegd 1), dan zal hij nu, met de groote daad van
Paschen 1932 achter zich, moeten erkennen, dat het recht
Diet aan zijn kant maar aan mijn kant is geweest. Geen
partij kan een verzameling conservatieven naast een verzameling democraten inhouden, op strafe van ondergang. Een
politiek moet zij voeren en met kracht , maar dat is voor
onzen tijd de democratische politiek over de heele linie.2)
Iv.

Komt er Licht?
Ontwaakt bij invloedrijke leden der R. K. Staatspartij de
overtuiging, dat de fouten van 1929 in 1933 moeten worden
1) Handelingen der Staten Generaal, II. 1926 —. 1927, 1I, blz. 1601 -1602.
2) Zie voor dit alles vooral „Opstellen over Politiek". XIX.
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hersteld ; dat de katholieke partij, op straffe van afbrokkeling en ondergang, het „systeem" van Ruys ver weg moet
werpen en den weg op moet, dien in 1928 het Partijbestuur
reeds had gekozen ?
Indien ik mij niet al to zeer vergis, dan komt er kentering.
Het Verbond van R. K. Jongeren deed al stappen ; de democratische Studieclub van den Haag kwam in actie en,
verkiaarde zich onomwonden bereid tot nieuwe Baden ; verschillende leiders in verschillende groepen willen weer
Michaelisten zijn.
Met andere middelen zal men werken en moeten werken
dan destijds ; B een onzekere elementen mogen deelnemen ;
niets moet worden overhaast, niets bedorven. Zoo radicaal
mogelijk moet de hervorming zijn, en tegelijkertijd op elk
gebied.
Er is jets aan den staatkundigen hemel, dat mij doet
vragen : komt er licht ?
J. A. VERAART.
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DE VERLOSSENDE DAAD')

„

gelegenheid van 'n voordracht heb ik voor 't eerst
met het boekje van Franz Herwig kennis gemaakt. Ik
had toen werkelik 'n ernstig bezwaar tegen 't begin,
waaruit zich dit hevig verhaal ontwikkelt : 'n monnik, die
zijn contemplatief klooster verlaat, omdat dit Leven hem
krachceloos leek de tegenwoordige mensheid te bevrijden
uit de ellenden, uit de geestelike en stoffelike ellenden,
waarin ze omkomt in de samengedrongenheid der wereldstad.
Want was deze opvatting Been miskenning der onzichtbare krachten van gebed en offer, die ha heil bewerken ?
was dit niet 't inwendige opofferen aan 't uitwendige : en
toegeven aan de fatale tijdgeest van haast en daadvertoon,
die gevaarliker is dan passiviteit, omdat hij de schijn verwekt van vruchtbaarheid, maar in waarheid steriel is ? Wat
was dat 'n verderfelik symbolisme : bet contemplatief kloosterleven geconcretiseerd in de prior, die uitgebloeide rozen
afknipt en bedachtzaam neerlegt in 'n korf en niet te vermoeden schijnt, dat daarbuiten de antichrist raast en de zondvloed der wolven nadert, die de lammeren Gods verslinden.
„Zie, mijn zoon, wat een hartstocht van gloed in mijn
rozen. Ze hebben Lang geaarzeld en ik dacht reeds, dat het
booze weer en de koude winden hun alle lust ontnomen
hadden. Maar nu het uur komt, breken zij open met macht
en honderdvoudig. De geest waait, waar hij wil". (blz. 37).

B

Echter : dit bezwaar verliest heel wat aan zwaarwichtigheid ik moet dit eerlik bekennen als dit begin wordt
aangevoeld van uit de indruk van het geheel, Het blijft
voorzeker,
misvatting, maar er moet dan tevens erkend
worden, zoals de vercaler Cor Hesseling terecht weet op te
1) Naar aanleiding van „de heilige Proletarier", een legende van Franz
Herwig ; N. T. Het Ned. Boekhuis, Tilburg • vertaling van Cor
Hesseling.
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merken : „de wijze van aanvang staat daar slechts als een
mise en scene". (blz. 27), de misvatting herleidt zich tot
'n detail-four, ze wordt niet als thesis geponeerd. Zo dit
anders was, zou dit verhaal 'n tegenspraak bevatten, die
onverklaarbaar is in 'n geest van 'n structuur als die van
Franz Herwig.
De figuur toch van deze monnik Sebastiaan is heel wat
meet als 'n complex van daden, ze geeft zich niet aan de
acte over om de actie, maar ze is rijk aan de fijnste inwendigheid, haar handelingen zijn gevuld met de diepste
overtuiging, en ze worden gesteld van uit 'n zeer bewust
contact met 't onzichtbaar goddelik wezen, dat in haar is :
ze zijn de vrucht van vurig gebed, Communie en Miss
ze zijn spontaan en toch bezonnen ; en ze verlenen aldus
aan deze jonge man met de werkmanskiel 'n suggestieve
kracht, die de gemeenste deerne uit de achterbuurt beschaamd
doet terugwijken, wanneer ze hem nadert.
Zodat het Licht, dat bijwijlen deze resolute gestalte ontvloeit, ja zelfs het wonder, dat zij met haar woord en haar
handen verricht, geen litteraire ornament is in de betekenis van mooidoenerij, maar psychies haar even noodzakelik is als aan 'n schurk z'n tronie en zijn misdaad.
* *
*

1k ben me volkomen bewust, dat er over dit boekje litterair kwaad kan gesproken worden zonder dat dit Laster
is. Er kan worden opgemerkt, dat de menigte van gebeurtenissen, die deze geestelike avonturier ervaart, geen spannend geheel vormt; er is Bemis aan psychologiese bewerking der personen ; en het kan niet ontkend worden, dat
Sebastiaan, de heilige proletarier, 'n plechtstatigheid soma,
en 'n bijna messiaanse allure anneemt, die, beschouwd zelfs
van uit zijn heldhaftig absolute overgave aan de redding
der mensenzielen, toch wel wat overdreven aandoet en lijkt
op effect-bejag : 'n zeer goedkoop procède. Er kunnen bij
'n gedetailleerde beschouwing nog best andere gebreken
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ontdekt worden: ik kon daar moeilik mijn aandacht aan
schenken: en ik wee g het zeer is t.
Want al deze onvolmaaktheden hebben niet kunnen verhinderen, dat door dit verhaal op hevige wijze den lezer
overtuigingen worden bijgebracht, die uiterst actueel zijn I
le dat het christendom zijn heilzame verlossende kracht
op de massa herwint door de charitatieve daad, die door
den een in gesteld wordt spontaan, en aangepast aan 't
milieu, waarinhijleeft :
„De volgelingen bespeurden, hoe Sebastiaanskrachtenlangzaam
opteerden zooals een druppel die in den zonnegloed verdampt.
Men verzocht hem, nog tijdig zijn arbeid to temperen. Hij vroeg,
of ze hem niet meer als leider wenschten. „Welnu dan," riep hij
uit, Coen alien om stria protesteerden, „ik ben gekomen om to
toonen, hoe men het leven heiligt, elken arbeid en elke daad. 1k
zou wenschen stom to zijn, opdat alleen mijn daden overbleven.
1k zag een zuigeling in een wagen liggen; een man kwam vooren joeg de vliegen weg. Werkelijk, deze simpele daad was meer
waard dan allegeschreeuw en propaganda in hallen en vergaderzalen. Waarneer men U vraagt: „Waar is God?" zegt dan: „Hierl"
en doet eengoede daad.''

oven rnoet
moet aan de ver2e at de christenblindelings
lossende kracht van deze daad en dat hij daarvan allereerst
het heil der mensheid verwachten moet.
„Op een goeden dag kwam er een man bij Sebastiaan op bezoek, haalde direct een notitieblok to voorschijn en verklaarde,
dat hij namens een krant gestuurd was : Sebastiaan moest hem
toch eens vertellen, wat hi' nu eigenlijk wilde. Slechts een lichte
tinteling speelde in Sebastiaan's oogen ,--- hi' antwoordde den man
niet. Deze liet zich evenwel niet uit het veld slaan en oreerde
met een stortvloed van woorden; plotseling bleef hi' steken en
keekSebestiaan niet begrijpend in de oogen. Hi' draaide zich onrustig — zich niet meester voelend van deze situatie. Maar tenslotte vermande hi' zich weer en zeide; Nu goed, hi' zou dan
maar eenige vragen stellen en of Sebastiaan daarop dan wilde
antwoorden? Bij voorbeeld: Hoe zou hi' het sociale vraagstuk oplossen? Hoe stond hi' tegenover de bestrijding der geslachtsziekten? Welke regeeringsvorm achtte hi' de beste? Vond hi' het ook
goed om genieen boven de wet to plaatsen? Wat dacht hi' van
de actie der landbouwpartijen ? Van de grondonteigening? Van.
ogehuwde moeders? Keurde hi' stakingen goed? — Sebastiden
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aan bleef zwijgen en het werd den man onbehaaglijk te moede.
Daardoor kreeg Sebastiaan medelijden en hij sprak: „Op al deze
vragen heeft reeds een ander voor mij geantwoord, toen Hij zeide:
Bemint uw evennaasten als u zelvenl"
Maar met zoo'n simpel woord was het heele ontzaggelijke complex van ingewikkelde kwesties niet op te lossen1 --, „Wel degelijk," antwoordde Sebastiaan, „want dit heele ontzaggelijke complex was slechts ontstaan, omdat men dat woord niet had opgevolgd. Hij moest hier maar eens goed over nadenken".
De man vroeg, of Sebastiaan dan heusch meende, dat alle menschen dit gebod konden naleven. "Daar heb ik zoo direct niets
wee te waken," gaf deze ten antwoord, „ik moet het zelf nalevenl"
De man verwijderde zich hoofdschuddend." blz. 106.

3e dat de propaganda van het Christendom geheel moet
ingesteld zijn op de vernieuwing van de geest, van de gezindheid. Socialistiese wereldbeschouwingen, zegc Fiedler, 1) kunnen hun program van mensheidsvernieuwing in geldwaarden
uitdrukken, in beter loon, betere woning, minder arbeid. Dat
zijn tastbare dingen : en iedereen die ze niet bezit, kan er gemakkelik voor gaan voelen. Christus is niet gekomen om
de mensen 'n groter salaris, maar 'n nieuwe geest te geven.
De taak van het Christendom is niet de oplossing van maatschappelike vragen, maar de verkondiging van de nieuwe
geest der liefde tot de Vader en tot de mensen als Zijn
kinderen. Ofschoon aan deze nieuwe geest sociaal onrecht,
uitbuiting, minachting der mensenwaarde.... radicaler en beslissender worden weggenomen als door Welk communisties
program ook. 't Christendom vervult zijn taak niet door
vorming van krachtige organisaties, die bepaalde eisen stellen en die de wereld door meerderheidsbeslissingen van een
millioenen-vakvereeniging in nieuwe banen Leiden, maar door
verandering der gezindheid, die in elk afzonderlik individu
tot stand gebracht moeten worden. De macht van 'n vereeniging laat zich afmeten naar het getal van leden : de
macht van het Christendom naar de diepte : naar de diepte,
waarmee het binnen dringt in elk individu.
1) defensive oder offensive No. 1. Blz. 21.
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„Een jeugdig opruier vlammend van opstandigheid bedreigde
ei
Sebastiaan, omdat hi' door zijn invioed den opmarsch der arbders belette naar het eindelijk aardsch geluk, men zou zijn driven
niet lang meer dulden, de groote afrekening was nabij.
Sebastiaan weersprak, dat hi' aan alle menschen de hoogste
vreugde en het hoogst genot, ook juist die aardsche gelukzaligheid wilde verschaffen.„Maar jij, broeder,” ging hi' voort, bent
te bescheiden, je verlangt te weinig. 1k wil de menschen zoo vervullen met begeerte naar geluk, dat zij in prachtige vlucht van
de aarde opstijgen, om zIch op geestelijke wijze te vereenigen
met God. Dan zal de ellende dezer wereld hen doenglimlachen
en zij zullen schrijden als op het rhythme van een dans”. bl. 108.
***

Het is de verdienste van Franz Herwig deze overtuigingen haar abstractheid ontnomen te hebben, ze vermenselikt
te hebben in de imponerende figuur Sebastiaan.
Hierin wordt de zin zowel als de waarde van dit onstuimig verhaal gevonden. Wie zin en waarde in iets anders
zoekt, vergist zich en wordt teleurgesteld. Wie van dit boekje
'n metode tot heilig-worden verwacht, vergeet, dat de schrijver zelf het 'n legende noemt. En wie derhalve de tendenz
erin legt, als zou de ware priester-apostel per se zijn toog
moeten verruilen met de werkman sic iel , vat letterlijk op, wat als
symbool bedoeld is. En wie zich verwondert, dat in sommige
kringen de boodschap van deze heilige proletarier, Wiens
geloof ze delen, zo niet wordt afgewezen dan toch met onverschilligheid wordt aanhoord, zoodat men, na dit intermezzo, genoegelik terugkeert tot de rustige orde van den
dag, is lichtelik naief.
Want waarlik : het kan niet aangenaam zijn te moeten erkennen, dat de leer van Christus Been ingewikkeld complex
is, maar zich laat samenvatten in 'n tweevoudige liefde : tot
de Vader, en — om de Vader — tot de mens : — en dat
door persoonlike toeleg op deze tweevoudige streving, en
door niets anders allereerst, 't Christendom van waarheidsstelsel daadkracht wordt en aldus de wereld verlost uit de
macht der wolven.
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Het is zo nuchter, en zo onmiddelik practies ; het dwingt
zo, en weerlegt elk voorwendsel tot uitstel : het is nu voorgoed uit met de illuzie van het mooie woord, van het getal,
van de statuten en de voorzitterschappen.
Ja, waarlik : hij is lichtelik naief, die zich verwondert, dat
men dit boekje in sommige kringen onschadelik maakt, bij
voorkeur door er niet over to praten.
M. MOLENAAR, M.S.C.
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SHANGHAY-EXPRESS
Regie : Joseph von Sternberg - Medewerkenden : Marlene
Dietrich, Anna May Wong, Clive Brook, Warner Oland

E

EN film met vier sterren 1 en een firmament van bij-

sterren, alien wentelend om de eerie zon : Marlene
Dietrich : wentelend op de aanwijzingen van dien merkwaardigen toovenaar : Joseph von Sternberg.
De prachtige inzet : een daverende reeks snap-shots op
het perron van Peiping (voormalig Pe-king) stelt ons direct
voor een verrassing : de roman tische opzet is uit het werk
van von Sternberg verdwenen. Althans in den aanvang, later wordt dit nog weer anders. Maar wat in „Morocco" en
in „Dishonored" door zijn overmatigheid reeds van 't begin
aan hinderde : de tegen-de-werkelijkheid-strijdende introductie, is hier in „Shanghay-Express" vermeden. Uit den reedlen
war-Winkel van treindeelen, reizigers, bagage, gesis en geschreeuw manifesteert zich de levende eenheid van het
perron, even gebroken in het te Lang aangehouden tooneel
met de oude dame, doch in het slot van de aanvangs-acte
schitterend volmaakt door het langzaam oprijzen van den
liggenden kameel, naast den opstoomenden trein. Daarin is
symbolisch en filmisch magnifiek de eenheid-der-tegendeelen
aangegeven, door rhythmiek en psychologie saamgevat tot
de hoogere realiteit, die in ieder good filmwerk bereikt
moet worden.
Niet alsof deze nieuwe creatie van Von Sternberg vrijgebleven is van fouten. Hij heeft zich nog weer te vee p op
Marlene Dietrich ingesteld. Wel werd het niet zulk een
snelvuur van close-ups als in „Dishonored'', alleen terwille
van deze schoone dame. Wel misten wij voor het eerst in
haar repertoire het cabaret-lied en de piano, en werd ons
ook van de sublieme Anna May Wong Been heidenscherotische heupdans meer voorgedraaid ; wel was deze laatste
diva beter in Stijl dan we haar ooit gezien hadden, maar de
tooneelmatige scene's waren te zelden van een dusdanige
sterkte, dat zij pasten in het kader van den voort-ratelenden
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trein. Teveel ook werd er sours gesproken-in-dialoog, en
te zelden kon de strakke levenernst van Marlene's uitnemenden tegenspeler Clive Brook de hiaten vullen die de
leegte van haar gesprek liet. En zoo waren er ook in het
gegeven zelf groote leemten, terwille van de sensatie, terwille vooral van het vrij kinderachtige happy-end.
Maar belangrijker dan de opsomming der fouten, lijkt ons
de noteering van verscheidene geheel nieuwe winstpunten.
Zooals allereerst wel de vermijding van het overdreven
„enkel-spel" dat in de meeste gevallen door het optreden
van te weinig of te onbeduidende medespelers wordt veroorzaakt, en vaak zelfs bovenmatig geprezen I Ditmaal bleek
dadelijk dat de aanwending van bepaald menschen-materiaal,
zooals filmdiva's absoluut niet schadelijk voor de filmische
qualiteiten van een celluloid-creatie behoeft te zijn, wanneer
dit materiaal maar wordt aangevuld, versterkt door juiste
contrasten en zelfbeperking.
Want de groote Dietrich toonde in de samenwerking met
den aan haar toegevoegden staf Lang niet die kracht te bezitten, die gewoonlijk aan haar toegeschreven worth. In vele
momenten was zij slechts sporadisch de oude volstrekte
heerscheres over zichzelf en onze aandacht ; het best nog
in het nachtelijk gesprek in de appartementen van den Britschen officier en in haar zielestrijd daarna.
Daarentegen kreeg en benutte Anna May Wong nu de
kans our haar wezen binnen de sfeer van de film volkomen
podtisch uit te beelden ; een geheel nieuwe en bijzondere sensatie voor wie haar tot dusverre in tweede-rangsche films voor
Chineesche pop zagen spelen. De prachtige eenvoud, die
reeds voor jaren haar verschijning kenmerkte ontwikkelde zij
tot volmaakten achtergrond van al haar handelingen. Voor het
eerst ook realiseerde zij de typisch maskerachtige trekken
van haar gelaat tot de hoogste waarde Welke er filmisch
bereikbaar mee was : die der volstrekte beheersching en
uiterste zelf-expressie, waarmede zij feitelijk de gelijke van
Greta Garbo werd en de meerdere van Marlene Dietrich.
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De tweede titeirol, die zij in „Shanghay-Express" had te vervullen kreeg zij bovendien de gelegenheid zich beter van
binnen uit te ontplooien, dan Marlene, die te vaak „gebruikt"
moest worden op de beeldvlakken, om zich diep genoeg
te kunnen uit-Leven. Indien zij een herhaling hater kansen
in een hoofdprogramma-film krijgt achten wij de aantrekkelijk-bescheiden Anna May Wong, mede door het diepe,
effectvolle geluid van Naar stem die eveneens op die van
Garbo gelijkt, een grootere rivale voor deze laatste, dan
Marlene Dietrich op den duur zal zijn.
Clive Brook, in Wiens opvattingen over het aandeel van
den mensch in een filmdrama zeker ook een belangrijk stuk
van het imponeerende van „Shanghay-Express" vervat ligt,
droeg een groot gedeelte van de psychische ondergrond,
waardoor het Marlene mogelijk werd, tenminste nog lets te
herstellen van de zwakheden, waarmee zij voortdurend te
kampen had.
Warner Oland, de vervaarlijke Chinees, die als tegenspeler
voor May Wong bedoeld zal zijn geweest, heeft 't als zoodanig
niet vet gebracht, al werkte hij voor zichzelf sours een heel
goede eigen partij uit. Misschien komt bet door de rol van
„Dr. Fu Manchu" waarmee hij in zijn vorige films „groot"
geworden is, dat hij ook nu meet dan goed was van den
tooneelspeler weghad waartoe het vrij slechte deel der film
dat hij met zijn figuur te dekken kreeg het noodige sevens zal
hebben bijgedragen. De naieve wijze waarop bet onderzoek
der treinpassagiers plaats had zal wel niet op zijn rekening,
maar op die van von Sternberg moeten geschreven worden.
Wanneer hij zich niet absoluut herziet, zal Warner Oland
echoer nooit tot het materiaal behooren, waarmede een deel
van een psychologische film kan worden saamgesteld.
Joseph von Sternberg heeft tot dit doel in deze film ook
weinig concientieus gehandeld. De zeer goede inzet daargelaten, is er verder weinig verband tusschen beeld, geluid
en psychisch moment. Het uitnemende beeldeffect van den
rijzenden kameel naast den trein werd spoedig verloren tegen
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dat van den aan de rails gebonden karbouw, waar de bijbehoorende anecdotische scene, ernstig inbreuk maakt op het snelle
rhythme van den aanvang. De luxueuse eetwagen stak tezeer
af bij de accomodatie van de rest van den trein ; de overval van de locomotief zag er vrij poover uit ten opzichte
van de mogelijkheid, die de geheele situatie den regisseur
bond 1 Zoo waren ook de soldaten een wel erg kinderlijk
speelgoed, al waren er nu wat meer dan de zestien man, die
in „Morocco" een von Sternbergsche compagnie voorstelden.
En ook beter op zijn hoede is de regisseur geweest voor
de parten, die zijn adoratie voor de hoofdfiguur hem gespeeld heeft. Hij heeft Marlene meer eigen vrijheid gelaten, meer „zelfsbeschikkingsrecht - gegeven, waardoor zij
aan intensiteit verloor, maar aan aspecten won. Doch bij die
meerdere bewegings-vrijheid had hi) het dan ook moeten
laten en niet de dwaze poging gaan ondernemen, haar een
geheel ander type op to dringen, dan zij van nature aannemelijk kan maken. Nu does de geforceerde inkeer bij deze
avonturierster antipathiek aan, is zij uiterst zwak in haar
wanhopig handelen tegenover den Chineeschen bandietengeneraal en ontsticht ons haar daaropvolgend zoogenaamd
„smeekgebed". Bijzonder steken • deze feilen af tegen de
sublieme momenten waarin May Wong (ter zelfdertijd 1) door
dezen cineast omhoog wordt gevoerd : de gang uit het
verblijf van den Chinees naar haar coupe, de voltrekking
van haar wraak aan hem in het halfduistere zij-vertrek,
waarin zij een ontroerende dramatiek oproept uit haar gebaar,
de stille manipulaties met het spel kaarten, waarmede zij haar
gemoedsaandoening daarna rustig overwint, de geestige vondst
tenslotte van haar ontsnapping uit den ban der pers- en
filmphotografen die haar bescheidenheid belagen. Hoe veel
beter had dit als slot kunnen dienen voor deze ongelijkmatige, maar niettemin hoogst interessante film, dan de Hollywood-kus waarin Marlene Dietrich en Clive Brook, na
„een rit en een 'even vol avonturen" tenslotte wegzwijmelen1
A. J. D. VAN OOSTEN.
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WITH A SONG IN MY HEART
(Slow-foxtrot)

1k vond u in den tuin ; over het land
blonk het breed lichten van den heeten dag;
van 't grasperk waar gij laagt, tot waar ik lag,
klonk dansmuziek ; zachtjes nam ik uw hand.
Wat maakte ons, lief, het Leven ongerust ?
Wij namen het te vaak te kwaderhand !
De dansmuziek was goad; naar den verlaten kant
kind, heb ik u gevoerd en heftig u gekust.
Gij waart mij niet slechts : negatief van smart,
gij ward mijn overvloedig deal van lust!
Er bleef mij buiten u niet enders meer bewust
din dansmuziek, en een lied in mijn hart i
A. J. D. VAN OOSTEN.
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VILMA BANKY
Haar trekt een verre plicht, eens in den Broom
[gezien
en in haar denken sindsdien meegedragen,
gewillig op een woord, een onbevestigd vragen
te volgen, ongeacht waarheen of Wien,
den strijd te voeren en desnoods verslagen
to worden óm de pijn der nederlagen
een jonge stille vrcuw als zij versaagt niet gauw.
Diep in haar oogen schittert onder 't grauw
en smadelijk raadsel harer onvervulde dagen
die Sehnsucht jeder Frau . . . .
A. J. D. VAN OOSTEN
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PAARDEN-TRANSPORT
Wij staan geduldig nek aan nek
als fietsen in een rijwielrek
in drie dagen hebben wij geen voer gekregen
omdat wij dan bij het vertrek minder zwaar zouden wegen
wat men met ons voorheeft weten wij niet
een tien-tons spoorwagen opent geen wijd verschiet
maar Binds ze ons gisteren van ons hoofdstel ontdeden
staan wij beven de wielen en wOrden gereden
dit is een troost in ons raadselachtig lot
want in vier-en-twintig uur gingen er hier meer kapot
door gebrek aan ruimte en dergelijke ongevallen
dan in de tien jaar die ik doorbracht in verschillende stallen
toch heb ik bij de inspectie een dierenarts zien staan
hij liep vlug voorbij en riep : laat ze maar gaan 1
de bruine waarmee ik in mijn jeugd nog heb gedarteld
wordt sedert den morgen door een gttbroken pool gemarceld
en bij elken schok van de rails klaagt ze in haar pijn
God, dat er ook geen slagers in de nabijheid zijn 1
er is een algemeen gevoelen bij ons over dit lijden
dat het onmenschelijk is er haar niet uit to bevrijden
want zelfs een paard wordt tenslotte levensmoe
alleen de menschheid is er nog erger aan toe .. ..
A. J. D. VAN ()OSTEN
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VAN PRULLEN EN POETEN
Eric van der Steen: GEMENGDE BERICHTEN --- De
Gemeenschap, Utrecht, 1932.
Halbo C. Kool: SCHERVEN --- De Spieghel, Amsterdam, 1932.
Anton van Duinkerken: HET WERELDORGEL — De
Gemeenschap, Utrecht, 1931.

1.

V

AN, bijvoorbeeld, „Shanghai Express" naar „Gemengde
Berichten", — van (zelfs de Amerikaanse 1) kunst
dus naar de rommeligste rubriek van De Telegraaf,
it is a long way . . . .
Zijn vrienden molten in Eric van der Steen een genie
zien, hem minstens hebben aangemoedigd zijn schrijfsels
„in boekvorm" voor het nageslacht te verzamelen, men heeft
het eerder bij het rechte eind als men zijn bundeltje op
z'n best een ten dele gezellige, ten dele half onnozele,
overbodigheid vindt. 1k heb nu voor vandaag eens volkomen
lak aan de eventuele artistieke prestatie die in „Gemengde
Berichten" te ontdekken valt, om te kunnen zeggen, dat
heel die verdomd platvloerse belangstelling van een aantal
Bier „Venster"-lingen, die kwajongensachcige nuchterheidsironie en stupiede studentikositeit Welke zijn kracht zoekt in
een schijnbare geblaseerdheid, die nu ook dit ventje er weer
toe verleid heeft 32 blaadjes papier „behaagziek" vol te
schrijven, onze belangstelling niet ]anger verdient. Dit is
artistieke kletsmajoorderij van over het paard getilde kereltjes
die er enige uitgevers toe brengen te trachten het publiek
centen uit de zak te kloppen (Welk een waanzin : in daze
tijd een rijksdaalder te vragen voor enkele pagina's geklungell).
De generatie 1930 schijnt helaas erg dichterlik te zijn (overigens brengt zij 't niet verder dan een allerslapst aftrekseltje van nu al een eeuw oude romantiek), maar menselik
zijn die jongens al erg onbelangrijk. Hun aandoeningen en
gedachten zijn in elk opzicht te zwak om op eigen benen
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te staan, weshalve deze amechtige jongelieden maar zo'n
beetje aanleunen tegen anderen, ouderen, en wat ironies
doen . .. . Geef mij dan maar een vent, al is het een rotvent als
ter Braak, of, als zelfs die er niet is, een fabrikantenzoontje
dat de poezie en wat dies meer zij, aan zijn laars laps. Voor
wat de producten zijner mede-knapelijns betreft niet ten onrechte. — Overigens zijn de „Gemengde Berichcen" natuurlik
heel aardig en getuigenis van een beminnelik Talent . . . .
2.
Gezond is „Scherven - van Halbo Kool, dat eigenlik niet
eeris zulk een „officiele - bundel is als die des heren van
der Steen, maar een aflevering van „De Vrije Bladen".
Ook Kool houdt zich met zichzelf bezig, maar ziet zichzelf
als object ; ook Kool schrijft gedichten over onderwerpen
die sours niet erg appetijtelik zijn, maar het blijft gezond ;
het gedicht en, vooral, het levensgevoel waait op de frisse
wind der levenskracht, het is niet ziekelik in zichzelf gekeerd.
Deze gedichten spreken tot de lezer, die niet uitgenodigd
wordt een blase heertje „interessant - te vinden ; Kool geeft
even een doorkijk op het leven ; hij kan dat, omdat hij bet
leven leeft en er van boudt. Hij leeft en bemint het leven,
brave, klungelige Ericje I
3.
Maar bovenal verkies ik het „Wereldorgel" van Anton
van Duinkerken. 1k heb in de vorige jaargang van dit tijdschrift niet al te veel goeds gezegd van diens „Lyrisch
Labyrinth - , en mag daarom geloofd worden als ik het
„Wereldorgel - aanbeveel.
Naar het formaac een chequebook (ik ben daar toevallig
mee op de hoogte omdat dit het middel is our de medewerkers van „Roeping- de kapitalistiese honoraria uit te
keren die zij, dank zij de hevige belangstelling der Nederlanders voor de kultuur van hun yolk, kunnen genieten),
kan men het „Wereldorgel" in zijn binnenzak meedragen
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om er ter gelegener tijd en plaats weer eens enkele regels
uit te lezen. Want dit is Been boek met versjes om er
vluchtig van te genieten, maar een „n.uttig" leesboek, op
de manier van de zestiende en zeventiende-eeuwse emblemata. Het is in hoge mate, maar tevens in de gunstigst
mogelike zin didakties, het leert een levenswijsheid van de
hoogste en edelste aard in schijnbaar vluchtige rijmen, die
de mens iets van de zin des levens en der levensverschijnselen doen verstaan. Men vindt in dit boek de aard terug
van v. Duinkerkens oudste gedichten ; ik denk b.v. aan het
„Estaminet de l'Esperance", dat zijn schoonheid ontleende
aan de diepe openbaring van een levensgevoel (i.c. dat der
nameloze weemoed die als een vloedgolf over de verlatenheid van dit kroegje sloeg); hier vindt de lezer dat streven
naar openbaring in schoonheid van de zin des levens
terug.
In schoonheid ; de tweeregelige rijmen waarin de explicateur het woord heeft, zijn bijna alien van een overrompelende
eenvoud. Wat een kunstenaar kan doen met de taal, ziet
men hier: het gaat tenslotte om ordening van woorden
(begrippen, voorstellingen):
Hier staat Napoleon, die Keizer was
De roem der wereld dort als Bras.
of:
Hier ziet gij, hoe de slang de vrouw verleidt
En ook, hoe Adam in den appel bijt.
De onverwachte inboud van de swede regel, benevens de
slaande finale van het mannelik rijm (de vrouwelike rijmen zijn verre in de minderheid) bewerken de naieve
frisheid dezer „mededelingen". Daarop volgt dan de meer
podtiese uitspraak van de „zin" des levens zoals die zich
in dit geval openbaart voor de aandachtig beschouwende
dichter.
Charles Eyck tekende in zwart en geel de illustraties bij
Van Duinkerken's tekst, zich op een doorgaans bewondeplotseling
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renswaardige wijze in frisse kleur- en lijn-combinaties aansluitend bij Van Duinkerken (het omgekeerde procede dus
van de emblemata, waar de dichter tot opdracht kreeg de
tekst to schrijven bij voorafgaande tekeningen of plaatjes).
Mt beider samenwerking ontstond zodoende een boek dat,
typografies uitmuntend verzorgd, een genot voor oog, geest
en hart is.
GERARD KNUVELDER.
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KRONIEK
KATHOLIEKE ENCYCLOPEDIEN
Onder leiding van Prof. Dr. F. Sassen is in voorbereiding bij de N.V.
Uitgeverij „joost van den Vondel" te Amsterdam een Katholieke Encyclopedie voor Groot-Nederland. Zo juist verscheen een uitvoerig, geillustreerd prospectus, dat de hoogste verwachtingen wekt voor het werk
zelf. Een rote schare redakteuren en medewerkers staan gBreed om dit
werk aan te van en of liever tot een goed einde te brengen. Want
r uit dit prospectus valt op te maken, is men met de voorbereidende
naa
werkzaamheden al een flunk eind in de goede richting opgeschoten.
Een belangrijke aangelegenheid, zo niet de belangrijkste, is het doel
van deze K. E. Men heeft de vreesgeuit, dat hier een volkomen overbodig werk werd op touw gezet. Wanneer inderdaad deze Encyclopedie
all en op grond van haar katholiek karakter zichzelf rechtvaardigen moest,
zou deze motivering :maar ten dele geslaagd geacht mogen worden.
Immers: fde nieuwe Herder — waarvan inmiddels twee delen zijn verschenen bij Herder & Co. te Freiburg i. Breisgau 1) — voldoet al reeds
in veel opzichten aan het ideaal ener Katholieke Encyclopedie. Dit keurig uitgevoerd werk dwingt het hoogste respekt of als kulturele prestatie van de in deze tijd toch wel zwaar getroffen duitse wetenschap en
nijverheid. Het is een in alle opzichten ongewerkte uitgaaf van het vroegere Konversationslexicon, en uitgebouwd tot een waarachtige Encyclopedie, die een inderdaad enorme hoeveelheid materiaal bevat. Door diverse lettertypen, door een reeks op de praktijk gerichte tekens ter
adstruering van de belangrijkheid ener bepaalde mededeeling, is dit werk
in hoge mate overzichtelik. En het is katholiek 1 De schrijvers ervan zijn
de beoordeling der verschijnselen en beschouwing der theuitgegaan bid
orien van de katholieke wereldbeschouwing, zodat men in dit werk een
veilige vraagbaak heeft. Dit is van te groter belang, waar de nieuwe „Herder" grote aandacht besteedt aan bepaalde gewichtige vraagstukken en
feitelikheden van het geestesleven en de praktijk van onze tijd ; zo vindt
de lezer in dit twede deel speciale „Rahmenartikel" over Bauen, Bauer,
Beamte, Schule, Beleuchting, Beruf, Kinderbeschaftigung, Beveilkerung,
Bewerbung, Biene, Bilanz, Bildtelegraphie, Bildung, Blut, Boden, Bolschewismus, Btirse, Brief, Brot, Bargertum, Baro. Waar deze „woorden"
onmiddellik in het leven invoeren, springt het belang ener juiste behan1) Der Grosze Herder: Nachschlagewerk far Wissen und Leben. 12
Ba.nde und ein Welt-und Wirtschaftsatlas. Verlag Herder, Freiburg. i.B.
I. Band: A -Battenberg. 860 Seiten (1696 kolommen), 35 Tafeln. 1931.
II. Band: Batterie bis Cajetan. Mit Textbildern und 36 Rahmenartikeln. (VI S. 1728 Sp. Text und 146 Sp. Beilagen : 15 mehrfarbige Plane,
8 mehrfarbige Kunstdrucktafeln, 13 Schwarzdrucktafeln, 2 Offsettafeln
und 5 Tiefdrucktafeln, 1932.
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deling uit katholiek oogpunt naar voren. Bij Herder kan men veilig terecht op tat van keurig gedrukte bladzijden (het twede
deell telt 1728
kolommen en 35 bijlagen), bezaaid met reproducties (in dit deel twee
keurige kleurenreproducties naar Bellini en Bruegel), foto's, kaarten,
tekeningen, stads„pldne", enz.
inderdaad :„Herder” is een kostbaar bezit voor eenieder die snel iets
weten wil. En toch is oppervlakkigheid verre van deze Encyclopedie. Men
krijgt de indruk — verschillende artikelen doorlezend — dat zij door
hoogst-bevoegden zijn geschreven.
Is dan naast deze nieuwe Herder nog een Nederlandse Kath. Encyclopedie nodig ?
Ja, heeft de redactie van deze Amsterdamse uitgaaf gezegd, en zij kan
dan de nadruk laten vallen, en mOet deze nadruk laten vallen eerstens
op het katholiek kultureel karakter der K. E., vervolgens op het nederlands karakter ervan.
Het katholiek kultureel karakter : niet langer zal een onbelangwekkende chemiese verbinding, als ammoniak-ijzer-aluin meer plaats innemen dan het leven van b.v. Guido Gezelle, merkt hetprospektus op.
Dit laat zich verstaan en toejuichenl Hierover hoeft niet veel gezegd te
worden: terecht trekt de K. E. de door Herder aangevangen lijn konsekwent door. Maar voor alles zal deze K. E. haar bestaansrecht moeten
vinden in haar nederlands karakter. Volkomen nieuw en ongehoord zijn de
andere argumenten pro niet. Slechts wanneer men in staat is een K. E.
te maken die doordrongen is van het nederlands beginsel, is een nederlandse K. E.gemotiveerd. Anders zou men — ons kleine taalgebied in
aanmerking nemend --- het werk evengoed in een der wereldtalen kunnen laten drukken teneinde zodoende ook de rentabiliteit zogroot mogelik te maken, ofwel b.v. Herder vertalen en aanvullen. — Slechts het
Nederlands karakter motiveert afdoend een Nederlands K. E., nu wij
voor Katholieke Encyclopedien vrij veilig in het buitenland terecht kunnen.
Het spreekt wel vanzelf, dat dit Nederlands karakter niet alleen te
bestaan heeft in een materieele omstandigheid als de medewerking van
Zuid- en Noordnederlandsegeleerden, in volstrekt juiste opgaven
van alles wat Nederland en de Nederlanders raakt 1), maar vooral in de
1) Het spreekt dat Herder een zeer root deel van zijn aandacht be-s
steedt aan Duitsland (de Duitse stedengenieten een rijke behandeling),
en dat er ten opzichte van Nederland door een Nederlander nog wel 'ns
onjuistheden worden gevonden : zo is Amsterdam niet de hoofstad van
deprovincie N.-Holland, bestaat de Geschiedenis van Blok niet uit 8,
maar uit 4 delen, zalgeen ingewijde beweren dat de Vlamingen „Gleichberechtigung ervan t'' hebben, al kan men er zich over verheugen in
een Duits werk b.v. een volgende karakteristiek te vinden : Brom, 1) Eduard, Lyriker, offenbart in Sonnetten von individualist. Betrachtung mehr
Formtalent als Seelengehalt --, geb. 20. 7. 1862 in Amsterdam. 2) Gerard,
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omstandigheid dat het nederlands be inset als vormkracht heeft door
werken. Niet alleen door, maar voor (en dan alle) Nederlanders moet dit
te
werk geschreven worden, zó, dat zij er hun gading in vinden. En speciaal denk ik hier aan de Nederlanders bezuiden degrote rivieren en in
Vlaanderen, zolang kultureel afgesneden van hun geloofsgenoten in het
hoge Noorden, en voor wie talrijke problemen dri p end om een oplossing vragen. Mogen zij vooral in deze Encyclopedie door het nederlands karakter getroffen worden, voor het behoud van welk karakter zij
de eeuwen door het vurigst op de bres hebben gestaan. Als dat het geval is, zal men kunnen getuigen een belangrijk standaardwerk in de
Nederlandse taal te hebben aangevangen en voltooid. Wij ho en en geloven, dat het zoo zal zijn 1
GERARD KNUVELDER.
EEN HEUGLIKE KENTERING.
Niet altijd blijkt 11 het gekkennummer te zijn • het tijdschrift „Ons
Geestelik Leven", uitgegeven door de Paters Missionarissen van het
H. Hart, blijkt althans met de elfde jaargang bekeerd te zijn tot de
wijsheid, dat het op zeker moment nuttig kan zijn eens minder theoretics
en beschouwend danprakties en toegepast te zijn. Waar zelfs een wetenschappelik opgezet werk als de Encyclopedic van Herder er naar
streeft tevens voor hetprakties leven van nut kan zijn, hoeveel te meer
klemt dit dan voor het enigste rijksnederlandse tijdschrift dat op asceties
en mystiek gebied leiding wit even. En leiding geeft men niet afdoende
door te volstaan met theoretiese bespiegelingen.
In de loop van de elfde jaargang, (Mei 1931,--Mei 1932) is 0. G. L.
gekenterd naar de praktiese zijde, krijgt het kontakt met de vraagstukken
van vandaag (P. Molenaar behandelt b.v. De godsdienst-zedelike vormkracht van het Verkennerssysteem), is er een op aktualiteit gerichte
Kroniek, die het tijdschrift leesbaarder en pittiger maken dan voorheen.
Het nuttige apostolaat der Paters kan er slechts te vruchtbaarder door zijn1)1
GERARD KNUVELDER.
niederl. Kunstkritiker u. Schriftsteller, grandete De Beiaard, sein Werk
ist ein bedeutender Kath. Beitrag zur niederl. Kulturgeschichte. --Geb.
1882 in Utrecht, seit 1923 Prof. der Kunstgesch. in Nijmegen.
Volgt opgave van hun werken, met als opgave bij E. Brom's bundel
van 1892 : bekennt sick als 1. Kath. Dichter zur 80 er Richtung (Kloos, Perk).
De ouderegeneratie Brom vindt men echter niet. Mgr. Aengenent
staat tussen An el en Anger.
1) Naar ik van Pater Molenaar verneem, zal de nieuwe, met Mei ingaande jaargang, in een geheel nieuw formaat verschijnen, en de kente-

ring in de goede richting bestendigen.
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POLITIEKE KRONIEK XX
DE FABEL VAN DE NEDERLANDSCHE BANK

I.
N onze naieve geschiedenis-schoolboekjes wordt ons van
de 17e en 18e eeuw als kenmerk verhaald : het toeschuiven,
van rijke baantjes aan de afstammelingen van regentengeslachten en al het bederf, dat daarmee gepaard ging.
Natuurlijk denk ik er niet aan die feiten te loochenen. Maar
de reusachtige fout, die wordt begaan, is het verzuim van
de tegenstelling tusschen onzen tijd en den tijd van die
twee eeuwen, die op dit punt hierin ligt : dat wat toen
grof, onnoozel, zonder grooten omvang en met valsch ingestelde ideologie plaats vond nu geschiedt : geraffineerd, opzettelijk, in geweldig schadelijke mate en onder huichelachtig
erkennen en aanvaarden van de democratie. Men heeft,
ondanks het felt, dat men aan het sociaal-economische hier
en daar wel plaats in de vroeger onleesbare „geschiedenisgaf, eenvoudig geen kijk op de onovikkeling der tijdperken
onder den invloed van het sociaal-economische. Van vroegkapitalisme en hoog-kapitalisme hebben onze geschiedenisschrijvers nooit gehoord. En zoo laten ze al onze leerlingen
van tien tot achttien in den waan, dat er in de verschillende
pruikentijden op dit financieel-economisch gebied misstanden
waren, die we in dezen meer verlichten tijd hebben overwonnen ; terwijl juist, wat toen het maatschappelijke als
nacionaal-geheel nauwelijks kon treffen (hoe afschuwelijk
het ook was 1), nu geworden is tot een van de verschrikkelijkste kwellingen, staatsgevaarlijk en maatschappij-bedervend in de hoogsce mate.

I

Het commissariaten- en directie-tantieme-wezen van dezen
hoog-kapitalistischen tijd is een van de grootste gruwelen,
die het sociaal-economische leven vertoont. Het is een van
die misstanden, waartegen de doorgevoerde publiekrechtelijke
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bedrijfsorganisatie — zoodra het met dit armelijk Ruys de
Beerenbrouck-gedoe zal zijn afgeloopen en alle k wasicoalitie of werkelijk coalitie-gescharrel is weggevaagd —
het eerst zal gaan optornen. Met ondernemerswinst en nog
noodzakelijke kapitaalrente 1) heeft het absoluut niets te
maken. De zieligste en sulligste mannetjes, maar behoorend
tot de plutocratische kliek, worden op de vette plaatsen
gezet en daar vol gevoerd. Van leidend-ondernemerschap
is bijna nooit sprake ; het kapitaalverstrekkend-ondernemerschap wordt reeds voldoende met winst en rente beloond.
Maar daarbovenop worden de scheppen goud gegooid, tot
rechtvaardige ergernis der eigenlijke werkers van hoog tot
laag, tot onnoemelijke schade voor de gemeenschap.
Die groote schade en schande moet men naar werkelijkheid zien. En dan is het niet alleen, omdat kostbare Belden,
die als reserve voor de laagconjunctuur (werkloosheidsvoorziening door de onderneming op de eerste plaats 1) zouden
moeten dienen, geofferd worden voor het stimuleeren van
ellendige luxe-productie ; niet alleen omdat de productie
verbeterd, de prijzen in het verkeer verlaagd zouden kunnen worden ; dat het katholiek-democratisch verzet zal
moeten losbarsten. Neen, dat afschuwelijk kwaad vreet veel
dieper. Langs dezen weg wordt het geestelijk-maatschappelijk Leven geknecht en de verdere ontwikkeling van ons
sociaal-economisch bestel tegengehouden. Neem maar alleen,
om dat ineens duidelijk te zien, het voorbeeld van onze nationale Pers.
Met hollandsch fariseisme roepen we ash en wee over
de boulevard-pers en over Noord-Amerika en over de bladen
van den een of anderen Engelschen lord. Maar bij ons is
het precies hetzelfde ; alleen meer geraffineerd, zooals het
hypocrieten betaamt ; en daardoor zoo duister voor het eenvoudige yolk der massa, dat het daaraan alleen te wijten
1) Nietgenoeg kan worden aanbevolen op deze punten mijn Beginselen der Economische Bedrijfsorganisatie (biz. 103-415) goed te bestudeeren 1
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is, dat het niet tintelt van verontwaardiging en van verlangen
om den zwijnenstal te vegen. 0, keurig netjes is de redactie
van de directie en de commissarissen gescheiden ; maar
laat de redacteur het hart eens hebben — niet om zich uit
Leven, want dat heusch liever niet, want dan gebeuren de
geestelijke ongelukken der fantasieen 1 — maar om zich kloek
aan te sluiten bij een realistisch hervormingsplan ; laat hij
den euvelen cooed hebben om niet dood te zwijgen, wat
de conspirateurs van deze plutocratische bende doodgezwegen willen hebben ; — en hij mag beven voor zichzelf,
voor zijn vrouw en zijn kinderen.
— Mijne heeren pers-directeuren en pers-commissarissen,
het verheugt mij u dit zoo ongezocht te kunnen zeggen —
en natuurlijk in het bijzonder u, die van mijn katholieken
huize zijt. Het verheugt mij des te meer, daar uw zakken
vol zijn van gelukwensch-telegrammen tot van Hoogwaardige
Excellenties toe. 1k hoop het dan te beleven, dat de Stichting Nederlandsche Katholieke Pers u alien stuk voor stuk
overbodig maakt — die stichting, zooals gij weet, met drie
procents obligaties. En ik geniet reeds van den aanblik van
die brave technische leiders, die het nauwelijks wagen het
redactiekantoor te betreden ; en van die redacteurs — bevoegde en ter zake kundige natuurlijk') — door de beslissing der herrezen journalistenvereeniging aangewezen, ieder
op de plaats van zijn capaciteit. 1k begroet die redacteurs,
die niet eens weten, wat directeuren en commissarissen zijn
en die slechts kennen het bestuur der stichting, dat hun
technische verzorging zorgvuldig behartigt. En terug zie ik
zinken tot den eenvoud van het drukken van illustraties en
missiekalenders De Spaarnestad, die het waagde met haar
stoet van directie en commissarissen de hand uit te steken
naar het restje van geestelijke vrijheid van het katholicisme
in Nederland. —
1)

Zie Roeping, December 1930, en Opstellen over Politiek XVIII

en XIX.
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II.
Thans zijn er de kwade jaren voor veel commissariaten
en veel directie-tantiemes. Het parasitisme hongert in de
magerheid van dezen tijd. Maar behalve bij de hypotheekbanken floreeren zij nog bij onze failliete Nederlandsche
Bank. In dat pronkstuk van vaderlandsche degelijkheid
worden de tonnen nog toegesme ten naar het puikje van
kennis van financien en economie. En nog ziet de onnoozele
Nederlandsche burger met huiverenden eerbied naar de geweldige huizen op het Rokin, waar de grootsche scheppingen voor ons bedrijfsleven worden gewrocht — en voor
zoover niet gewrocht dan toch bewaakt.
Koning Willem I, de in zoo menig economisch opzicht
voortreffelijke leider van het ontredderd leven van den nafranschen tijd, riep onze circulatiebank ten leven als een
particuliere maatschappij — en de populaire economicboekjes (waardige pendanten van de geschiedenisboekjes,
waarover ik sprakl) hielden niet op ons de fabel to verhalen
van de nuttigheid dezer particulariteit. En de heer Mr. J.
A. de Wilde, een der vele financieele woordvoerders van
die trouwste wacht voor het hoog-kapitalisme : de antirevolutionnaire partij, heeft in de kamer ons de fabel opnieuw verteld.
En dat het nu een der knapste mannen van den Vrijheidsbond, Dr. Bierema, moest zijn, die al de heerlijkheid ging
verstoren en het vernietigend vonnis uitspreken over het
weggesmeten geld aan directie en commissarissen 1 Dat hij
het moest zijn, die de in de kinderlijke volksfantasie als
heroen van vaderlijke zorgzaamheid levende geldgenieen
aanwees als onbeschaamde parasieten, zuigend aan onze welvaart, zonder dat een eenigszins deskundige ook maar sets
van een reeele werkzaamheid kan bespeuren, die niet met
tien duizend gulden salaris voor een man — werkend onder
de directe leiding van den verantwoordelijken minister van
financien zeer behoorlijk betaald zou zijn geweest. Maar
dan zou de Nederlandsche Bank natuurlijk niet Langer kun-
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nen zijn het genoegelijk gok-instituut met zijn goudwisselportefeuille, waarmee Staat en aandeelhouders in goede jaren
schuw geld verdienen, — maar slechts het sobere circulatieen crediet-regelingsinstrument dat hoofdzakelijk de discontoschroef hanteert.
Aardig is het, dit onderdeel der fabel in helder Licht te
stellen, waarin de sofistiek van de Geer en „rechtsche"
financiers op haar best was. De onnoozele staat, die immers
van het gokken had geprofiteerd, moest op Bien grond
behoorlijk meebetalen aan de verliezen der bank. Zander
eenige directe aansprakelijkheid moest hij meedragen aan
het verlies en zoo werd doodleuk (o, grofste sofistiek 1)
lucrum cessans en damnum emergens van den staat aan
het lucrum cessans van de aandeelhouders gelijk gesteld 1
De eenvoudige en reeele oplossing — als overgang naar
de Staatscirculatiebank — : afstempelen der aandeelen, een
gedwongen leening van twintig millioen, die den Staat
tot eenig aandeelhouder had gemaakt, werd natuurlijk niet
aanvaard. De oplossing, die meteen had kunnen voorbereiden de gezondere toestanden van over vijf jaar, bij het
einde van het octrooi.
Zoo mogelijk bloeide het sofisme nog schooner bij het
debat over de Staatscirculatiebank zelf. Een der bekendste
sofistieke kunstgrepen in elk debat : den tegenstander niet
over zijn selling maar over zijn veranderd standpunt te lijf
gaan, moest haar diensten doen. Het vooral op financieel
gebied zoo slordig socialisatierapport moest weer op de
proppen komen :en voor het overige zwelgde men in
dat andere onderdeel van onze fabel : de onafhankelijkheid
van de bank tegenover den staat. Dar schoone argument
— ook bij Pierson immers te vinden 1) — heeft in onze
dagen van het Nederlandsche stiekum-fascisme nieuwen
!ulster gekregen. Die bank, van soliede hoog-kapitalistische
leiding — immers : Trip — voorzien, waaraan men maar
knipoogjes hoeft te geven (o, men verstaat elkaar zelfs
1) Zie Staathuishoudkunde, I, o.a, blz. 540.
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zonder een spier te hoeven vertrekkenl), is een prachtinstrument bij reactionaire crisispolitiek. Een kostelijk staatje
in den staat, zoo tang men tenminste van de leiding zoo
zeker is. Weerspannige gemeen ten kan men er mee ringelooren naar hartelust. ja, men kan er zich zelfs mee tegen
de kamers bescherrnen. Een groat stuk van de financieele
politiek wordt immers niet op Kneuterdijk en Binnenhof
maar op het Rokin gevoerd. En Been nood, dat men daar
bet anti-kapitalisme aan het woord laat komen. Fronsen de
fabelachtige coryfeen aan den top van de befaamde instelling het voorhoofd, de minister van financien, en met
hem natuurlijk het heele kabinet, krijgt de stuipen op het
lig. 0 achtbare patriciers, niet meer daverend over de
keien in luide karossen met opzichtige palfreniers, maar
glijdend in de geruischlooze Hispano Suiza's ; hoeveel grOOter
en heerlijker zijc gij dan de sujetten van Cornelis Troost 1
Heil het land, dat uw onbewegelijke maskers in de stille
vergaderkamers weer ter verzekering van zijn. welvaart 1

III.
Met dat al is hier weer een taak voor het komend
democratisch beleid weggelegd : het verstoren van de fabel
der Nederlandsche Bank. Uitvoering van de verworpen
cootie-van der Waerden en dus voorbereiden : de Staatscirculatiebank. Daarmee dan het einde aan den storenden invloed van nevenregeeringen ; het financieel beleid
in vollen omvang getrokken binnen de sfeer van de contrOle
van het parlement. Maar daarmee nog veel meer voor het
algemeen welzijn bereikt. Er kan begonnen worden aan de
zoo belangrijke oplossing van het geheele nationale economisch-financieele probleem.
Collega Harthoorn, de nieuwe hoogleeraar in het staatsadministratief- en handelsrecht aan de Technische Hoogeschool te Bandoeng, heeft in zijn inaugurate rede van 23
Maart j.1. „De Huidige Crisis", in aansluiting met zijn plei-
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dooi voor publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, terecht het
pleidooi voor staatsleiding bij de credietpolitiek opnieuw
geleverd. ') Hij heeft goed begrepen, dat publiekrechtelijke
bedrijfsorganisatie deze voltooiing van haar werkzaamheid
niet kan missen. Zoo komt er thans hulp van vele kanten.
Zal het nu aan een krachtig ministerie en een resoluut
meewerkende kamer gelukken, de crisislikwidatie met forsche middelen als deze tot stand te brengen? De fabel van
de Nederlandsche Bank te verstoren — en hiermee het parasitisme van deze en andere banken ? Den grooten opbouw
te formeeren, die ons het nieuwe sociaal-economisch leven
gaat schenken met de eereplaats aan alien arbeid?
De heele oplossing van deze geweldige vragen ligt bij de
R.K. Staatspartij.
Zal zij zich eindelijk opwerken tot de hoogte van haar
taak? Vernietigen alle slappe compromissen en over boord
gooier hen, die in ons openbaar leven hun tijd ten voile
hebben gehad? Zal zij den stool geven tot het democratisch programministerie, dat alleen in staat is te verwezenlijken, wat nu zoo dringend wordt geeischt ?
Nog is het tijd — en zoolang die er is is er hoop.
J. A. VERAART.

1

In zijn studie „Staatscredietorganisatie" deed hi' dit reeds vroeger.
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Voor G.N.
Als een bloem heeft zij haar leven
voorzichtig-vragend naar de zon
om een warmer omhelzing opgeheven
toen reeds het schalen van haar bleed begon.
En stervend voor 't eerst geprezen
Zijn naam, dien zij niet kennen kon
zoolang de donkre nevel stend gerezen
tusschen haar kelk en Zijn genadezon.
Maar in de armen van het eeuwig-schoone
is zij gelaten uitgebloeid ,
en uit haar stilste en diepste droomen
is na haar deed een nieuw geslacht gegroeid.
LOUIS DE BOURBON.
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BEZINNING EN COLLECTIVITEIT
BALANS. Algemeen jaarboek der Nederlandsche Kunsten
1930—'31. — N. V. Leiter-Nypels, Maastricht.
W. F. Gouwe. WERK. jaarboekvan Nederlandsche Ambachts- en Nijverheidskunst 1930..-- Rotterdam. W. L. &
j. Brusse's U.M. 1931.
H. Th. Wijdeveld. NAAR EEN INTERNATIONALE
WERKGEMEENSCHAP. Eenplan met 16 illustraties. --C. A. Mees, Santpoort 1931.

D

E kunstenaar is de eenzaamste van alle eenzame

mensen. Hij is dit krachtens de aard van zijn werk.
Dit brengc hem immers uitsluitend in aanraking met
zijn eigen ziel. Wel is het in zijn grofheid een onjuiste stelling, dat de arbeid van de kunstenaar bestaat in het uitspreken van zijn eigen ziel. Veeleer berust het arbeiden aan
een kunstwerk in het voeren van een tweegesprek tussen de
ziel van de maker en het groeiende werk, waarbij het laatste
vraagt en eist, terwijl de eerste antwoordt en dienend geeft.
Maar deze antwoorden en deze giften zijn alleen te winnen
uit de diepste zieleconcentratie, waar de aanwezigheid van
een twede bewustzijn geheel buitengesloten is.,De gelukkigmakende dialoog tussen de ziel en het kunstwerk is tegelijk
de oorzaak van de meest absolute eenzaamheid.
Twee oorzaken zijn er intussen, die de eenzaamheid
kunnen verbreken ; wel niet tijdens de absorberende arbeid,
maar in de rustpozen. De eerste ligt in de natuur van het
mensetype waartoe de artiest behoort : contractieve naturen
zullen daar geen last van hebben, want deze graalhoeders
zijn geheel binnenwaarts gericht, en hebben geen behoefte
zich zelf te verliezen of andere bewustzijnskomplexen in
zich op te nemen. Expansieve naturen - daarentegen zullen
het buiten hun arbeid maar heel slecht met zichzelf alleen
kunnen stellen ; hun belangstelling richt zich op elk object,
vooral natuurlik op hun medemensen, en onder dezen allicht
op hun mede-artiesten.

542
De andere oorzaak van het verbreken der eenzaamheid
ligt in de card van de artistieke werkzaamheid. Door de
talrijke malen dat de kunstenaar het antwoord schuldig moet
blijven op de vragen die de vormgeving hem stelt, aangezien
de mijnen van zijn ziel nu eenmaal ook niet alles bevatten,
zal hij ertoe gedreven worden kontakt te zoeken met anderen,
kunstenaars van zijn eigen of andere vakken ; met geleerden
of met rijk-levende mensen.
Wanneer nu de autochtone ontwikkeling van de kunst
een periode bereikt, waarin vooral de uitbeelding van de
mens en bet menseleven haar aandacht vraagt, zullen er
de expansieve naturen de overhand nemen. Wanneer zij
daarentegen vooral de uitbeelding van de stoffelike natuur
verlangt, of zich van de veelvuldigheid der werkelikheid
naar de eenvormigheid der idee Wendt, zullen de contractieven de meerderheid vormen. Wanneer de kunst behoefte
heeft aan intense vormvernieuwing, zal de twede oorzaak
vooral werken om alle kunstenaars, zowel de kontraktieven
als de anderen uit hun isolement te lokken naar de bevruchtende sferen zoal niet van samenwerking, dan toch van
samenspreking en overleg.
Waar nu de kunst van onze tijd de belangstelling voor
de mens doet samengaan met een behoefte aan vormvernieuwing, en bovendien de ontwikkeling van de maatschappij
en van het wereldverkeer het uitwisselen van gedachten,
theorieen en strevingen zo buitengewoon begunstigt, daar
blijken de beide genoemde oorzaken gelijktijdig en in zeer
intense graad in werking te zijn.
Het gevaar is intussen verre van denkbeeldig, dat de
bevruchtende krachten van de eenzaamheid, die voor de
kunstenaar primair zijn, achter komen staan bij de sekundaire bevruchtende machten van de gemeenschap. De eerste
zorg voor de artiest van onze dagen lijkt wel het verwerven
van die „vastheid van levensstand, waar de ziel voor ontredderend uitzwerven zich voelt behoecr.
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We menen bier de verklaring op het spoor te zijn van
het felt, dat de moderne kunstenaars zulk 'n voortdurende
behoefte vertonen aan het krities beschouwen, vergelijken en
groepeeren van verkregen resultaten ; aan groeps- en samenvattende tentoonstellingen, aan de steeds zich uitbreidende
reeks jaarboeken : de Nederlandsche Arbeids- en Nijverheidskunst ; Erts ; Balans ; Palet ; Letterkundige Almanak voor
Vlaanderen ; en bloemlezingen : 20 Nederlandsche Verhalen ;
Zoo vertellen de Vlamingen ; Nieuwe Geluiden ; Prisma.
De jacht am alles wat verschijnt onmiddelik ein zu reihen ;
die niet op jaarboeken wachten kan, maar elk reklamebiljet
en elke kwatrijn in een tijdschrift publiek tracht te klassificeren, zodat men wel vrezen moet dat de bevrediging van
sorteringslust het enige genot is dat men nog van 'n kunstwerk hebben kan, — het moge deels een overheersing van
het intellectualisme in ons Leven zijn — het feit dat het
gepaard gaat met zulk 'n scheppingsblije koortsachcige productie, toont wel dat de verklaring met het woord intellektualisme niet gegeven is.
Het Jaarboek van Nederlandsche Ambachts- en Nijverheidskunst heeft zich met zijn lien delen reeds onmisbaar
weten te maken voor ieder die de ontwikkelingsgang van
de toegepaste kunsten bijhouden wil. Doordat het een uitgave is van de V.A.N.K. (de Vereeniging voor Ambachtsen Nijverheidskunst) is het gedwongen zijn aandacht zo
veelzijdig mogelik te houden, al loopt het door dezelfde
oorzaak wel gevaar datgene wat buiten de officiele organisatie opkomt, te miskennen of te onderschatten, en daarentegen de betekenis `!. van de kopstukken der vereniging te
hoog aan te slaan, of althans te uitdrukkelik aan de aandacht van de lezer op te dringen. Bij een zo snel vlietende
beweging als de gebruikskunst vertoont, moet immers de
betekenis der ouderen spoedig warden achterhaald door
telkens nieuwe jongeren. De waarde van het Jaarboek heeft
jarenlang voornamelik gelegen in het ruime platenmateriaal.
De tekst heeft eigenlik pas haar voile waarde gekregen
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sedert de VANK afgestapt is van haar gewoonte om die te
doen bestaan uit een verzameling min of meer toevallige
opstellen. Een gelukkig idee is het geweest om de tekst voor
drie achtereenvolgende jaren op te dragen aan een en dezelfde persoon, in dit geval W. F. Gouwe. Deze heeft z'n
overzicht verdeeld in drie boeken . Ruimte, Werk en Vorm,
zodat hij een alzijdig georienteerd overzicht kan geven van
alle problemen die deze kunsten beheersen. Eerst wanneer
hij na de verschijning van het volgend Jaarboek zijn taak
voltooid zal hebben, lijkt het ogenblik aangebroken om
het order de kritiese loupe te nemen , een taak die alleszins lonend zal zijn, want de ambachtskunsten vormen het
terrein bij uitstek, waar de strijd tussen de machine en de
persoonlikheid, tussen de vrijheid van de geest en de gebondenheid van het gebruiksvoorwerp, tussen het individu
en de kollektiviteic, tussen nut en schoonheid, tussen traditie en moderniteit, tussen het statiese en dynamiese wordt
uitgestreden. En Gouwe, die reeds van het eerste jaarboek
van 1919 of in de redactie heeft gezeten, heeft zich dus
gedurende het hele tijdsverloop telkens weer op al deze
Bingen moeten bezinnen. Hij is er zich van bewust, dat het
'even van de mensheid op garde beheerst wordt door de
werktuigen die hem in staat stellen de stof en de natuurkrachten te vormen en aan te wenden, maar dat geen enkel
werktuig lets anders zijn kan Ban het middel waarmee de
menselike geest zich manifesteert. M.a.w. hij heeft het
centrale standpunt ingenomen in het probleem van de kunstschepping. Vandaar dat hij met geestdrift spreken kan over
de nieuwste veroveringen der techniek, en de veranderde
levenshouding die daardoor mogelik is geworden. Vandaar
de grove ruimte die hij in zijn platen inruimt aan de interieurs van Brinkman en van der Vlugt en Ir. Buijs, aan de
saamvoegbare meubelen van Penaat, aan de metalen stoelen
van Gispen en Rietveld, aan de Giso- en Ornsteinlampen.
Vandaar dat hij met vreugde Uitweidt over de kunst van
het Licht, die dank zij de techniese mogelikheden zo'n
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buitengewone vlucht heeft genomen in de allerlaatste jaren,
evenals de fotografie, waarin hij wijst op Zwart, Kiljan en
Schuitema, die voor ons land een beslissende wending betekenen. Maar vandaar ook, dat hij niet Ondergaat in aanbidding van de zakelikheid, en terecht er op wijst, dat er
zich juist nu „spontane krachten met nieuwe hevigheid
keeren naar die grenzen van het Leven waar het waarom
en waartoe redelooze vragen zijn, en dat het de beeldhouwkunst, de verstoten en vereenzaamde beeldhouwkunst
vooral is, die tot taak gekregen heeft het souvereine mysterie van de geest te openbaren. Met Been andere werktuigen
tot haar beschikking dan de Cro-magnon-mens reeds hanteerde, weet de moderne beeldhouwer te overtuigen, dat
het slechts de geest is, die overwinnend zich openbaart.
Dat toont Gouwe ons in afbeeldingen naar Rddecker, Jacobs
van den Hof, Vos, Van Reijn, Bolle, Chabot, Jordens en
Van de Winkel. Het is zijn geluk dat de traditie van het
Jaarboek wil, dat deze kunst tot het domein der toegepaste
kunsten behoort. Want anders was hij toch wel tot een
eenzijdige houding gedwongen.
III.
Slechts door een toeval geeft de toegepaste kunst het
middel om het vraagstuk van de kunst in onze tijd uit een
centraal punt te naderen. Ook de vrije scheppende kunsten
maken dit moeilik. Het probleem van de vormgeving schijnt
hier zo weg te schuilen achter dat van de geestelike waarde
van het voltooide werk, dat er tijden, bijvoorbeeld vlak na
de wereldoorlog, zijn geweest, dat het eenvoudig niet scheen
te bestaan. Reeds hierom is kontakt tussen de verschillende
kunsten onderling van betekenis. Het is dus niet te verwonderen, dat kunstenaars die meer dan een kunst beheersen : behalve schilder ook schrijver, behalve architect
ook schilder, behalve schrijver ook musikus zijn ; dat vooral
de essayisten en kunstkenners, wier belangstelling nauweliks
gehinderd wordt door de techniese en psychiese problemen
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die de verschillende kunstvakken van elkaar scheiden ; dat
deze alien, ziende dat de autochtone ontwikkeling van alle
kunsten gedragen wordt door de grate geestesomwenteling
van onze tijd, en dat alle kunsten dus in eenzelfde
bedding naar de toekomst golven, — dat deze alien behoefte
voelen om de jaarlikse vorderingen van elke kunst geconfronteerd te zien aan elke andere, en aldus de hele kunstproductie in een blik wilden samenvatten.
Uit dit verlangen kwam Balans voort, dat 1931 voor de
eerste maal verschenen is, en dat we nog een Lange reeks
jaargangen toewensen. Die wens berust niet alleen op het
besef van zijn noodzakelikheid, maar evenzeer op de overtuiging dat het groeien most om geheel aan zijn doel te beantwoorden. Zo zou men op de eerste plaats wensen dat
de titel juist zou zijn, en dat er dus inderdaad van een
balans sprake zou zijn, d.w.z. van een scherp uitgebalanceerde debet- en credit-zijde van het kunstleven. Op het
ogenblik strekt zich dit nog in 't geheel niet verder uit dan
tot het titelwoord. Het titelblad, een fotomontage van paul schuitema, bestaande uit een warreling van boekhoud-kolommen,
en handschrift- en drukwerkknipsels, geeft de werkelikheid
veel juister weer, zoals ook de verantwoording van de redactie toegeeft. Deze toch verklaart, dat we slechts voor
ons krijgen „een actueele greep, een willekeurige ordening
van jonge Nederlandsche kunst in den ruimsten zin". Dat
dit weinige veel is, komt door het felt, dat de avant-gardistiese redactie aan uit ieder kunstkamp een avant-gardist
de gelegenheid gegeven heeft jets willekeurigs over zijn
kunst te zeggen en enige spitsuitingen in illustratiemateriaal
bijeen te brengen. Maar in de meeste afdelingen is zodoende de greep zeer eenzijdig, en dus beperkt, dus onjuist geworden. En balans is er zelfs niet verkregen in de
verhouding der kunsten onderling. 32 lyrice, 8 belletristen,
14 essayisten en 1 dramaturg bewijzen dat de redactie uit
Touter litteratoren bestaat, waardoor de balans-idee hopeloos zoek is. Men moge al menen dat onze lyriek een hoge

547
bloei beleeft, daarnaast is onze architectuur toch rijker en
belangrijker. Zo belangrijk, dat de 5 werken waarmee ze
vertegenwoordigd is, ruimschoots opwegen tegen de lyriek.
De toegepaste kunsten vinden slechts plaats in de worm
van 2 affiche's. En alle beeldende en musiese kunsten te
samen : architectuur, beeldhouwkunst, schilderkunst, toneel,
muziek, dans, fotografie, film, ambachts- en nijverheidskunst
met inbegrip van de vervaardigers van auteursportretten
halen nauweliks het aantal vertegenwoordigers der litteratuur. Was er nu nog maar een poging gedaan om vanuit
een of ander standpunt het geheel der kunstverrichtingen
syntheties of samenvattend te naderen. Had men b.v. getracht de vraag aan te snijden hoe het komt dat in onze
tijd, die vooral tot taak schijnt te hebben de schoonheid
van het dynamiese te beleven, en waarvoor dus de rangschikking der kunsten zou moeten luiden : muziek, film, dans,
toneel, dichtkunst, toegepaste kunsten, fotografie, schilderkunst, beeldhouwkunst, architectuur, — slechts de dichten de bouwkunst met sommige toegepaste kunsten bloeien,
dus de middelste en de laatste in de reeks. Juist de meest
individuele en de meest socials, de meest materiels en de
meest geestelike, de meest „nuttige - en de meest „nutloze-;
de kunst die slechts met aangeboren werktuigen (de taal)
en die Welke met de allergeperfectionneerdste werktuigen
(de producten der ingenieurswetenschappen) arbeidt.
Ver blijft dit jaarboek van hetgeen het had moeten, ver
ook van hetgeen her had kunnen zijn. Het is dan ook maar
een bescheiden begin, 'n begin dat z'n betekenis vooral
ontleent aan de stootkracht die het in zich bevat. Het laat
het verlangen achter cm de armen omhoog te slaan en een
grote zucht de wereld ruimte in te zenden nu het menselichaam te log is om er in op te stijgen.
IV.
Ja, het is misschien te veel gedist om een balans van het
kunstleven binnen het bestek van een jaarboek, of in het
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bestek van een encyclopaedie, te willen geven. Na de interartiale ontmoeting van den land, zou het verlangen niet
loslaten voor ook een Internationale, een mondiale konfrontatie was bereikt. En zou de winst daaruit verder reiken dan
een intellectuele voldoening 7 Zou er meer gewonnen worden
dan de vrede die het bename' en ordenen de mensen geeft 7
Er is waarachtig nog wat anders nodig dan het met plaatjes
en opmerkingen bij elkander te gast gaan. Samen werken,
elkander zien werken ; elkander revelaties geven ; ons bewustzijn verveelvuldigen in elkander ; geschokt en geprikkeld
worden in z'n gevestigde opinies ; disputeren en twisten oog
in oog ; gedwongen worden leiding te geven beurtelings en
leiding moeten ontvangen : een gemeenschap van arbeidende
geesten. Er moet een smeltkroes zijn. Zulk een was de
middeleeuwse bouwhut ; zulk een was in het eerste kwart
der 16e Eeuw Antwerpen ; in de 15e Eeuw Florence. Zoals
Coen zijn het nu de bouwende kunstenaars, die het eerst
en het dringendst de behoefte daaraan voelen ; en hoe driestidealisties het ook lijken moge in onze hyper-individualistiese
tijd, die het kollectivisme nog grotendeels slechts als theorie,
als bezielend verlangen kent, — de verwezenliking van een
werkgemeenschap lijkt dichterbij dan men mogelik zou achten.
H. Th. Wijdeveld biedt ons een voorstudie van 1927 en
een geheel uitgewerkt project van 1929—'30 aan voor een
Internationale Werkgemeenschap in Nederland. En het laatste
kan hij triomfantelik aankondigen op deze wijze : „Het bier
volgend project is een ontwerp dat voor uitvoering gereed
is en in Nederland zal worden gebouwd." Behalve plattegronden en perspectieftekeningen zijn er ook fotografiese
opnamen van ongerepte natuur in de omgeving van Amsterdam — weilanden, lanen en meerlandschap — waar de
stichting verrijzen zal.
Het definitieve plan vertoont een toren van zestien verdiepingen hoog met 7 a 8 kamers per verdieping en een
100 m. lang gebouw van 2 verdiepingen, waarin zich ateliers,

werkruimten, gemeenschappelike eetzaal enz. bevinden. Ter-
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ras, een haventje, sportvelden zijn niet vergeten. Het gebouw
zelf met zijn inmense interieurs vol Licht, met zijn ramenstromen
van honderd meter lengte, met zijn geweldige verticaal boven
de vlietende horizontaal lijkt een luchtkasteel voor een gelukkiger wereld dan de onze ; de kristallen droom van de
nieuwe zakelikheid. Suggestief werkt het zeil waarlangs men
op de perspectieftekening het gebouw aan den never ziet
liggen : het toekomstschip dat de heimwee-vervulden naar
het eiland der gelukzaligen voert. De fraaie tekeningen blijken
bij nader toezien alle meer op de suggestie berekend dan
op het voorleggen van een definitief plan : ze kioppen niet
in alle opzichten met elkaar, zodat de werkelijkheid er wel
niet zo stralend uit zal zien als de ontwerper wil doen
geloven.
Maar nu hij gezegd heeft : het komt, nu zeggen we van
harte : dat het kome.
Dat de werkgemeenschap kome, en kome volgens de
algemene lijne die Wijdeveld ons voortovert: met zijn prakties
werken en vrije studie, met zijn leider- en leerlingstelsel ;
met zijn va-et-vient van voordrachcgevende gasten en tijdelike
leiders-voor-een-werk ; met zijn ateliers voor zelfstandige
kunstenaars, met zijn uitwisseling van medewerkers aan
soortgelijke instellingen in andere landen. Met zijn gezamenlik
huiselik leven van de naar schatting 50 tot 80 medewerkers,
met zijn sporcbeoefening en gezamenlijke tuinarbeid. Dat het
kome met de duizenden Bingen die de geestdriftige ontwerper
voorbijzag. Met zijn naij ver en intriges, met zijn opstandigheid
en Jaffe vleizucht ; met zijn leiderstyrannie en slaafs epigonisme,
met zijn omhoog stoten van de strebersnaturen en eerzuchtigen
en zijn verstoting van de deemoedige schoonheidsdienaars ;
met zijn finantiele en administratieve strubbelingen. Dat
het kome. Want het kenmerk onze dadenrijke tijd is levensmoed. En het leven en de kunst eisen deze gang van zaken
als een noodzakelike voorwaarde van vooruitgang.
TH. DE JAGER.
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GOUDCLAUSULE IN SCHULDBEKENTENISSEN ?')

D

E verdediging der goudclausule, in hypotheekacten,

die de redactie van „De Ti.jd - — Tu quoque Brute ?
— deed voeren, door Naar deskundigen medewerker
„Dikaios", zou niet nalaten, het Katholieke gemoed te verontrusten en den ouden Roomschen geest te verwarren, ware
het niet, dat het Katholieke sentiment zich bij de eerste aanraking tegenover deze verdediging uit natuurlijken afkeer
afwijzend terugtrekt. Bovendien mag dit Katholieke sentiment bij nadere beschouwing ervaren, dat deze afwijzing in
moreel opzicht op heel wat steviger argumenten steunt en
ook economisch heel wat hechter is gefundeerd, dan de
verdediging, die door dezen deskundige wordt gevoerd.
Wie immers zou in Katholieken kring, als de major van
zijn syllogisme, de stelling van Dikaios durven poneeren:
„Bovendien neemt de geldgever de sterkste positie in" ?
Is macht dan recht? vraagt de lezer onmiddellijk.
Het Katholieke sentiment weifelt niet met het antwoord
en de Katholieke moraal nog minder.
Indien er geen andere argumenten zijn aan te voeren voor
de „rechtmatigheid" der goudclausule in schuldbekentenissen dan de macht des geldgevers om dit beding of te dwingen,
moet de bewijsvoering in ethisch opzicht mislukt . worden
geacht.
Resten de economische argumenten, of wat daarvoor door
moet gaan.
Hoe staat het daarmee ? Nog nooit is ervaren, dat dat, wat

1) De vraag is opgeworpen of c.q. de eisch gesteld, dat een schuldeischer diegeld leent aan een schuldenaar (bijv. onder hypothecair verband voor den bouw van een huis) het recht zou hebben in de acte van
schuldbekentenis te bepalen, dat de terugbetaling van de geleende som
zal moeten geschieden in bar goud of goud geld of „goudwaarde",
wanneer de schuldeischer dat verlangt.
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op ethische gronden moest worden afgewezen, op economische gronden houdbaar was. En dat zal noon worden
ervaren, omdat beiden wortelen in een en hetzelfde natuurrecht.
Kort. De economische argumentatie luidt
„De geldgevers willen zich a priori beschermen tegen de
„waardevermindering hunner geldsvordering.
„Zij willen liever niet, over een zeker aantal jaren, slechts
„een gedeelte terugontvangen der door hen verstrekte goud„ waarde.
„Tenslotte betaalc hij (= de geldgever) toch een volwaar„dige som gelds uit.
„De geldnemer, die een hypotheek sluit, doet zaken op
,,onsoliede basis. (Terloops. Zoo 1 En de geldgever, die —
„in het algemeen belang ? — de hypotheek verstrekt dan?
„Is die niet even ver nat? Waarom absolveert de Heer
„Dikaios hem dan met een premie in plaats van met een
„penetentie ?)
„De geldbelegger, die zijn spaarpenningen via de hypo„ thecaire geldleening ten dienste der gemeenschap stele,
„geeft er den brui van zich aan niet te taxeeren risico's
„bloot te stellen”.
Hoe gaarne men anders zou willen, deze „bewijsvoering”
is zoo imponeerend vaag, zoo overdonderend oppervlakkig
en zoo gemeenplaatserig weinig gedefinieerd, dat er geen
notie in te vinden is om er een syllogisme mee op te bouwen.
Laten we trachten althans eenigen vasten grand onder
de voeten te krijgen en de hoofdbegrippen vast te stellen.
De geldgever geeft „geld” met „goudwaarde", meent
Dikaios (en velen met hem).
Op deze twee begrippen komt het aan.
Let wel ; „Twee" begrippen ; er is het begrip „geld" en
er is het begrip „goudwaarde".
Die zijn niet identiek. Daar is verschil.
De geldgever geeft geen goud, en toch zou hij volgens
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Dikaios „geld" geven met „goudwaarde", zonder dat hij
„goud" geeft.
Kum gij U voorstellen, dat men goudwaarde geeft zonder
goud te geven?
Ik niet. Aileen het goud heeft goudwaarde. De waarde
van het goud is alleen eigen aan het goud en kan aan
niets anders eigen zijn. Zij kan niet van het goud worden
gescheiden en aan jets anders worden overgedragen, zelfs
niet met jets anders worden gedeeld.
Kunt gij LI een menschenwaarde voorstellen zonder mensch ?
Kunt gij U een zielewaarde voorstellen bij een olifant,
die geen ziel heeft ?
Kunt gij daarop die menschenwaarde overdragen of die
zielewaarde op overplanten, of zelfs maar mee deelen ?
Maar goud is toch geld?
Neen, niet alle goud is geld. Goud als zoodanig is zeker
geen geld. Goud kan geld worden, als bepaalde voorwaarden worden vervuld, als het wordt gemunt en in het verkeer gezet. Let wel : in het verkeer gezet.
Goud is zelfs bijzonder geschikt om geld te worden,
vooral omdat het zich zoo gemakkelijk in het verkeer laat
zetten, maar nu weer niet zoo gemakkelijk, als men algemeen
wel meent. Maar daarom is cloud op zich nog geen geld.
Wat is dan geld? Wat is de inhoud van dat begrip?
Het begrip geld is een collectief begrip. Het woord geld
is een verzamelwoord. Het is de benaming van al onze
roil-, betaai- en spaarmiddelen te samen, gemaakt van goud,
zilver, :brons, koper, alluminium, tin, leer of papier of wat
dan ook. Al die stollen op zich zijn geen geld, maar men
kan er geld van maken. Van het een gemakkelijker en van
het ander moeielijker. Zij worden geld, alweer als bepaalde
voorwaarden worden vervuld, d.i. als zij worden gestempeld
en in het verkeer gezet.
Dit geld maken en in het verkeer zetten doet de Staat,
Naar Welke regelen — goede of slechte — doet momenteel niet ter zake.
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De Staat maakt geld en zet het in het verkeer via de
circulatiebank. Dat is zijn geldfabriek. Niet de Munt en niet
de drukpers, omdat zij geen geld in het verkeer brengen.
Zij behandelen alleen de stof, metaal of papier, maar
deze behandeling stempelt de stof nog Diet tot geld.
Pas als de behandelde stof in bet „verkeer - is, is zij
„geld".
Gelijk een schip pas een schip is, als het op het water
drijft.
Een schip op het droge is geen schip. Het is een doos
van bepaalden vorm en bepaalde stof.
Ile kan er een schip van maken, maar dan moet ik het
eerst te water laten, dan moet het eerst drijven.
Dan kan het schip zijn van papier, van hour, van ijzer,
van staal of van beton. Dat bepaalt noch omvang, noch
inhoud van het begrip schip.
De stofsoort, waaruit het schip gemaakt is, staat volmaakt
buiten het begrip schip.
Zoo staat ook de stofsoort, waaruit het geld gemaakt is,
goud of zilver, leer of papier, volmaakt buiten het begrip
geld.
Goud in den kelder, al is het nog zoo mooi gepragt, is
geen geld. Evenmin als een schip op het droge, al is het
nog zoo mooi gevormd, een schip is.
Pas het zijn in. het verkeer stempelt bepaalde stofvormen
tot geld, gelijk het drijven op het water andere stofvormen
tot een schip stempelt.
Dat heeft niets te maken met den acrd van de stof, die
den vorm geeft. Men kan dan ook een volmaakt goed geld
bezitten, zonder een vezel papier te bezitten. En men kan
een volmaakt goed geld bezitten zonder een korrel goud
te bezitten, gelijk ik een volmaakt goed schip kan hebben
zonder een spaan bout te bezitten of zonder een splinter
ijzer of staal te bezitten.
Als de geldgever dus „geld" geeft, geeft hij iets, welks wezen
niet bepaald wordt door de stof, waaruit bet gemaakt is.
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Het geld dankt zijn ontstaan aan bet feit, dat een bepaalde
maar onverschillige, daartoe gestempelde stof in bet verkeer
wordt gebracht, dat bet verkeer bet opnemen kan en en
bet ontleent alleen zijn waarde aan de regelen waarnaar, aan
de ivijze, waarop bet in bet verkeer wordt gezet.
Goede regelen geven goed geld.
Slechte regelen geven slecht geld.
Maar, werpt de Heer Dikaios nu op, de geldgever, geeft
toch, ook als hij papier geeft, eene geldsom met volledige
goudwaarde. Hij geeft dus, meent Dikaios, inderdaad een
olifant met menschenwaarde. Met welke, wel heel sterke
argumenten, bewijst men dat?
Men zegt : leder stuk papieren geld, leder bankbiljet,
dat de geldgever geeft, is tot zijn voile waarde inwisselbaar
tegen goud.
Maar waarom haspelt die geldgever dan met papier, en
waarom geeft hij dan geen goud?
Omdat „de - geldgever geen goud heeft en ook geen
goud kan krijgen voor „de" bankbiljetten. Niet alleen nu
niet, maar nooit, niet alleen occasioneel niet, maar principied niet.
En waarom kan „de" geldgever dat niet krijgen?
Orndat de circulatiebank, die het biljet heeft uitgegeven,
dat gaud niet heeft en het niet hebben kan en niet hebben moet
en niet hebben mag, want dan zou het bankbiljet naar zijn
huidig karakter niet kunnen bestaan en zou er alleen goud
geld zijn.
mits er niet
Zeker, „een" geldgever kan individueel
te veel aandrang komt een toevallig in zijn bezit zijnd
aantal bankbiljetten in „normale" omstandigheden, di. zoolang het bankbeheer of wetgever convenieert, omzetten in
gaud. Maar niet dat wat toevallig, zelfs exceptioneel, aan een
enkelen individueelen geldgever mogelijk is, niet dat, wat
de een alleen kan doen als de anderen het niet doen, niet
dat is maatgevend voor de positie van den geldgever, niet
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dat is kenmerkend voor de geldgeverij 'of karakteibepalend
voor het bankbiljet, voor het papieren geld, maar alleen
dat, wat zij alien te samen en te gelijker tijd en altijd kunnen doen met al hun bankbiljetten, alleen dat bepaalt aard
en wezen, alleen dat beschrijft en omschrijft het karakter
van „het" bankbiljet.
Welnu, alien te samen en te gelijker tijd kunnen zij al
hun bankbiljetten niet omzetten in gaud. Kan ook niet en
behoeft ook niet, want dat zou het bankbiljet zelf opheffen.
En dat mag niet, want het bankbiljet is nuttig, ja onmisbaar. Maar daarom heeft het bankbiljet nog geen goudwaarde. Verre vandaar. Het bankbiljet is niet inwisselbaar
tegen goud, daarom is het een bankbiljet, anders ware het
een goudbiljet, wel bekend in de geschiedenis. Daarom
geeft de geldgever, die geldwaarde geeft, geen goudwaarde.
Gouddekking is maar , fictie.
Ter vergelijking : an Amsterdammer kan zeer behoorlijke plaats vinden op het haantje van den Westertoren ,
ieder Amsterdammer kan op zijn beurt in den toren klimmen en wat den haan betreft plaats vinden op diens rug.
Welnu dan, concludeert Dikaios' bewijsvoering, dan is er op
het haantje van den Westertoren plaats voor geheel Amsterdam, dan behoort het tot de karakteristieke eigenschap
van dit haantje, dat heel Amsterdam op zijn rug kan zitten.
Ha, ha, lathe de ernstige bewijsvoering daartegen in : Het
is niet noodig te bewijzen, dat papier geen goud is, dat
de intrinsieke waarde van het goud nooit eigen kan zijn
aan het papier. Dat is confesso.
Maar gij moet wel onderscheiden, zegt zij, dat, ook al
weet de geldnemer, dat papier geen goud is, en ook al
weet hij, dat niet alle bankbiljetten in het verkeer steeds
inwisselbaar zijn tegen goud, hij niettemin vertrouwt, dat
zijn biljetten op het moment, dat hij dat nuttig of noodig
acht wel inwisselbaar zullen zijn tegen goud. Als wij dus
zeggen, dat de geldwaarde goudwaarde is, dan willen wij
niet zeggen, dat die goudwaarde intrinsieke goudwaarde is,
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maar dan willen wij zeggen, dat zij een goudwaarde is, die
berust op het vertrouwen, op de fiducie, dat het bankbiljet
wel in goud inwisselbaar zal zijn ; het bankbiljet heeft dus
eene fiduciaire goudwaarde.
Maar deze conclusie kan niet aanvaard warden. Want
een fiduciaire goudwaarde is een contradictio in terminis.
Het karakteristieke van de goudwaarde immers is, dat zij
is een intrinsieke waarde, eene stofwaarde, die de uitdrukking
is van de wezenseigenschappen van de stof goud.
En het karakteristieke van de fiduciaire waarde is juist,
dat zij niet is de uitdrukking der wezenseigenschappen van
eenigerlei stof, dat zij geen stofwaarde, geen intrinsieke
waarde is, maar bestaat geheel en al buiten het wezen van
de stof en enkel en alleen berust op het vertrouwen.
Spreken over een fiduciaire goudwaarde is spreken van
een vierkanten cirkel. Het geld, het bankbiljet, heeft niets
te maken met het goud in de circulatiebank, want ook dat
goud is geen geld.
Daaraan ontleent het zijn waarde en beteekenis niet, maar
aan de regelen, waarnaar het in het verkeer wordt gezet.
Het papieren geld heeft dus geen goudwaarde, het heeft
een fiduciaire waarde, geen intrinsieke waarde, Het kan
zeer zeker toch volwaardig zijn ; (20 Vo of 90 % gouddekking is onverschillig voor de waarde, zelfs voor de waardevastheid van het geld).
En het krijgt ook geen intrinsieke waarde door de gouddekking. Die intrinsieke waarde van het goud, kan niet van
het goud worden afgetrokken of afgetapt en ingespoten in
het papier.
De gedachcen der gouddekkers gaan nog een stap verder.
Zij zeggen : Gouddekking is geen fictie, gouddekking is
realiteit, want goud is zoo moeielijk te krijgen, en zoo gaarne
en algemeen gewild, het wordt ten alien tijde zoo gemakkelijk door het verkeer opgenomen, dat ik er steeds alle
verlangde goederen voor krijgen kan. Goud immers is zelf
een goed, dat ik steeds kan ruilen tegen andere goederen.
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Goed, maar als nu alleen deze verwachting, dat vertrouwen, dat ik het goud steeds kan omzetten in goederen —
terwij1 ik het niet doe en niet doen kan, want dan verdwijnt
de gouddekking waarde geeft aan het bankbiljet, dan
volgt daaruit, dat de door dezen factor, het vertrouwen, de
fiducie, geproduceerde waarde eene fiduciaire waarde moetzijn.
Dat is wel duidelijk.
Maar het fnuikende in deze redeneering der gouddekkers
is dit, dat terwijl ze zeggen, dat het bankbiljet zijn waarde
ontleent aan het feit, dat men de gouddekking steeds weer
in het verkeer kan zetten, het bankbiljet juist verdwijnt uit
het verkeer als het goud er in komt. Want als het goud
uit de bank komt, d.i. als het words ingewisseld tegen bankbiljetten, gaat het bankbiljet weer in de bank — de kachel.
Deze redeneering verkracht het karakter van het bankbiljet. Zij neemt aan, dat het een goudbiljet is. En dat is
het niet. Men moet niet de waarde van het „good„ biljet
verklaren, maar die van het „bank" biljet.
Goudbiljetten kan men niet meer uitgeven dan er goud
in kas is. Het goudbiljet is de representant voor goud. Hun
totale waarde is gelijk aan de totale waarde der hoeveelheid
goud, die zij vertegenwoordigen, waarvoor zij de bon zijn.
Dat is eenvoudig.
Maar de waarde van de totale hoeveelheid bankbiljetten
in het verkeer is veel grooter, dan de waarde van de totale
hoeveelheid goud, die hare dekking beet.
Waar komt die meerdere waarde vandaan ?
Dat is de vraag 1
Niet van het goud. Want het bankbiljet heeft, Haar wij
zagen, Been goudwaarde. Niet eens een verguide waarde.
Het is niet mogelijk, dat 100 goudwaarde eenheden in de
bank, tegelijkertijd 250 van dezelfde goudwaarde eenheden
in het verkeer zouden zijn. Dezelfde hoeveelheid kan niet gelijkertijd uit 100 en uit 250 van dezelfde eenheden bestaan.
Die meerdere waarde van de bankbiljetten in het verkeer,
komt van de meerdere goederen in het verkeer.
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De bankbiljetten in het verkeer hebben meer waarde, dan
het goud in den kelder, omdat de goederen in het verkeer
ook meer waarde hebben dan het goud in den kelder.
En niet alleen die „meerdere" waarde van de „rneerdere"
bankbiljetten in het verkeer, komt van de „meerdere" goederen in het verkeer, maar „alle" waarde van „alle" bankbiljetten in het verkeer, komt van „alle" goederen en in bet
verkeer.
Het goud in de bank staat daar buiten. Natuurlijk : het
staat immers buiten het verkeer.
Men moet den hoed niet blij maken door re rammelen met
den leegen etensbak.
En dat doet men als men zegt, dat de gouddekking aan
de bankbiljetten goudwaarde geeft. Men vreest zeer, dat hij
het zal merken.
Nog eens en nog duidelijker. De quaestie is immers juist
deze, dat het goud in de bank niet in het verkeer is, maar
geheel en al buiten het verkeer staat, en dat dat goud in
de bank, die (vergeef mij) fiduciaire goederen, Been werkelijke goederen zijn en ook niet kunnen worden, zoolang het
bankbiljet bestaat, want zoolang moet in den gedachtengang
der gouddekkers het goud in de bank blijven. Het goud
komt pas uit de bank en in het verkeer, als en doordat het
bankbiljet uit het verkeer gaat en in de bank komt. Dat
goud, die fiduciaire goederen, die goederen op hoop kunnen
pas werkelijke goederen worden, als, en doordat het bestaan
van het bankbiljet wordt opgeheven.
Hoe zoo nu de waarde van een bestaand bankbiljet (waarde
is immers een verkeersverschijnsel) — zijn ontstaan kunnen
darken aan jets, dat niet in verkeer is en dat ook niet in
het verkeer kan komen, zoolang het bankbiljet bestaat.
Zoo voert de stelling der gouddekking tot den paradox,
dat de waarde der bankbiljetten in het verkeer pas ontstaat,
als het bankbiljet uit het verkeer verdwijnt, dat het bankbiljet pas waarde krijgt ..... als het wordt verbrand.
Dat is kennelijk onjuist, want het bankbiljet dient niet
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om ons er mee te verwarmen, maar om er mee te ruilen.
Wij concludeeren dus, dat de geldgever geld-waarde geeft,
maar Been goud-waarde, wij1 deze laatste alleen eigen is
aan het goud.
Wat de geldgever geeft, is geld met een fiduciaire waarde.
Wat is nu die fiduciaire waarde van het papierengeld ?
Dat is niet de stofwaarde, die het geld op zich zelf heeft,
want, als gezegd, het begrip geld is afgescheiden van het
begrip „stof", maar het is de waarde, die het bij zijn gelddoop, bij zijn „in het verkeer zecten" krijgt.
Van wien ?
Van den man die het aanneemt, niet van den man die
het geeft.
Niet de Nederl. Bank geeft waarde aan haar bankbiljetten,
mijn hemel waar vandaan ? Maar de man, die goederen heeft
voortgebracht en in het verkeer gezet en die die goederen
— zijn wissel — afstaat aan de Nederl. Bank in ruil voor
in zich waardelooze papiertjes ; die man, diens goederen,
geven waarde, een fiduciaire waarde, een waarde, die berust
op vertrouwen in het bankbiljet.
En waarin bestaat dat vertrouwen ?
Dat vertrouwen bestaat hierin, dat hij verwacht met behulp van dit papiertje de goederen, die hij in het verkeer
heeft gezet, weer uit dat verkeer — zij het dan in anderen
vorm — te kunnen terugkrijgen. (koopen).
Niet de Nederl. Bank schenkt vertrouwen aan het publiek,
maar het publiek, dat de wet gehoorzamend, bereid is zijn
loon te ontvangen in den vorm van een bankbiljet, dat dus
de vrucht van zijn arbeid afstaat aan de Nederl. Bank in
ruil voor een, in zich waardeloos papiertje, schenkt vertrouwen aan de Nederl. Bank. En dit vertrouwen bestaat hierin,
dat hij verwacht, dat de Nederl. Bank dergelijke papiertjes,
die dezelfde waarde en beteekenis hebben als de zijne alleen
zal afstaan aan hen, die dezelfde voorwaarden hebben vervuld, die ook hij heeft vervuld. Dat is alleen aan hen, die
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ook goederen hebben voortgebracht en in het verkeer gezet.
En dat vertrouwen is volkomen redelijk, want dan kan hij
verwachten de vrucht van zijn arbeid steeds te kunnen
terug ruilen tegen de vrucht van den arbeid, de goederen
van een ander, die ook in ruil voor dergelijke papiertjes in
het verkeer werden gezet.
Dit vertrouwen is de grondslag van de waarde van het
geld. Aileen geld op dezen grondslag uitgegeven heeft een
hechte waardebasis, is waardevol en waardevast. En geheel
de breede rest is geldkwakzalverij.
Die waarde is een fiduciaire waarde. Daarom wordt de
stof pas geld, als zij in het verkeer wordt gebracht, als het
verkeer Naar opnemen wil en kan, omdat pas dan het bestaan van het vertrouwen blijkt, de vertrouwenskracht actief
wordt. Gelijk een schip pas schip wordt als het wordt te water
gelaten, omdat pas dan het bestaan van zijn drijfvermogen
blijkt, de drijfkracht actief wordt.
En nu keeren wij terug tot te stellingen des Heeren
Dikaios.
Er sta dus vast, dat het geld, dat de geldgever geeft,
geld is met fiduciaire waarde. Daar is geen ander.
En vervolgens, dat het geld is een verkeersobject. Gehamsterd geld is geen geld. Sparen is geen hamsteren. Men
kan zich geen geld denken, zonder zich verkeer te denken.
Evenmin als men zich een schip kan denken, zonder zich
water te denken.
Maar nu komt de moeilijkheid van de dubbelhartige stelling.
Goud in den kelder, papier in de kast zijn geen geld, maar
'outer geldstof.
Deze geldstof staat buiten het verkeer. Zij loopt dus niet
de risico's van het verkeer en geeft natuurlijk ook niet de
„vruchten" van het verkeer. Zij vermindert niet : honderd
bankbiljetten van honderd gulden blijven honderd bankbiljetten van honderd gulden en tien kilo goud blijven den
kilo goud. Maar zij geeft ook geen geldrente, want geld-
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rente is een verkeersverschijnsel, een verkeersproduct, gelijk
geld een verkeersobject is. Of dit product nu kunstmatig
of natuurlijk wordt verkregen, of het goed is of slecht, daar
praat ik nu niet over : ik constateer alleen het feit, dat
goud in den kelder en papier in de kast aan zijn bezitter
geen rente geeft.
Toch wil hij ze trekken. Daarom wil de bezitter („ten
dienste der gemeenschap", zegt Dikaios) zijn bezit weer in
het verkeer zetten. Hij wil zijn geldstof weer tot geld
maken, want hij wil de „vrucht" van het verkeer, n.l. de
geldrente, genieten.
Maar hij geeft er den brui van de niet te taxeeren risico's
van datzelfde verkeer te loopen.
Hij wil zijn schip te water laten om het genot van het
drijven en het voordeel van het varen, maar hij wil geen
pions en geen spatten, en het mag vooral niet nat worden.
De geldgever geeft fiduciair geld ; daarom kan hij niet
anders dan fiduciair geld terugontvangen.
Die fiduciaire waarde zelf kan veranderen. Zij kan evengoed stijgen als dalen.
Als iemand de risico's van het verkeer niet wil loopen
moet hij zich niet in het verkeer begeven. Zoowel geldgever
als geldnemer hebben het risico van het verkeer te dragen.
Daarom behoeft de geldnemer niet lets meer en zeker
niet iets anders terug te geven dan hij ontvangen heeft, te
weten het fiduciaire geld, het wettig betaalmiddel.
En de geldgever kan en mag niet jets meer en zeker
niet jets anders terug eischen dan hij gegeven heeft, eveneens het fiduciaire geld, het wettig betaalmiddel.
De schuldenaar leent 100 H.L. rogge in een jaar, dat
honderd H.L. rogge in waarde gelijk zijn aan 50 H.L. tarwe
of aan 200 H.L. boekweit. Als nu tengevolge van betere
productiemethoden of gunstiger weersgesteldheid in het
volgend jaar de boekweitoogst zoo overvloedig is, dat 400
H.L. boekweit in waarde gelijk zijn aan 100 H.L. rogge,
mag de schuldenaar dan zeggen : ik geef u 200 H.L. boek-
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weit terug of 50 H.L. rogge of 25 H.L. tarwe, want dat

is de waarde van 200 H.L. boekweit en deze waarde,
hebt gij mij gegeven. Of kan de schuldeischer zeggen
ik handhaaf de waardeverhouding van verleden jaar. 1k gaf
u een hoeveelheid rogge half zoo groot als de hoeveelheid
boekweit en dubbel zoo groot als de hoeveelheid tarwe van
dezelfde waarde. Gij moet mij terug geven 200 H.L. rogge
of 100 H.L. tarwe, want dat is Haar de waardeverhouding
van verleden jaar de waarde van 400 H.L. boekweit thans.
Iets van deze verwarde constructie schijnt ingeweven in
de verdediging der goudclausule en nog duidelijker in die
der valutaclausule.
Het is onbetwistbaar, dat beide redeneeringen fout zijn.
En dat er niet anders kan worden terug gevraagd en niet
anders behoeft te worden terug gegeven dan 100 H.L. rogge,
het ding, dat geleend werd. Daarop komt het aan. Rogge
geven en boekweit terug vragen is Been leenen, dat is koopen.
Het schijnt nu, dat de verdediging der goudclausule een
scheiding wil maken tusschen het ding, dat wordt uitgeleend
en de waarde van het ding. Het ding zelf zou men dan wel
willen uitleenen, in het verkeer zetten en aan de invloeden
van het verkeer onderwerpen, maar de waarde van het ding
zou men willen behouden, niet in het verkeer willen brengen, buiten de verkeersinvloeden willen houden en stabiel
doen blijven. Maar dat gaat niet, want de waarde van het
ding is juist de uitdrukking der beteekenis, die het ding
heeft in . . . . het verkeer. Ja zelfs als het ding, dat wordt uitgeleend uit zijn aard en wezen tijdens den duur der leening
veranderingen ondergaat, zal de uitleener tevreden moeten
zijn als hij „zijn" ding, dat veranderde ding, terug ontvangt.
Wie vandaag voor den tijd van een jaar een paard uitleent van drie jaar oud, zal tevreden moeten zijn — a fortiori, wanneer het tegen vergoeding geschiedt — als hem
na verloop van het leenjaar zijn paard van vier jaren oud
wordt terug gegeven,
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Daarom kan de goudclausule in schuldbekentenissen niet
worden geduld, omdat daardoor een paard words teruggeeischt van altijd drie jaar.
En ook al is het geld een res fingibilis, dan kan dat nog
niet eenerzijds de verplichting scheppen of anderzijds het
recht geven om lets anders terug te geven of te vragen
dan dat wat geleend werd n.l. dezelfde res fingibilis. De
goudclausule vraagt meer dan hetzelfde ding.
Zij gaf Nederlandsch wettig betaalmiddel, geld, dat aan
waardeschommelingen onderhevig is.
Zij eischt meer terug dan Nederlandsch wettig betaalmiddel, n.l. geld dat niet in waarde geschommeld heeft, dat
buiten de waardeschommelingen bleef, een paard dat altijd
drie jaar oud zou blijven.
Wie rogge uitleent, moet bereid zijn om rogge terug te
ontvangen.
En wie boekweit terug wenscht te ontvangen, moet ook
boekweit uitleenen.
Wie Nederlandsche guldens uitleent moet bereid zijn
Nederlandsche guldens terug te nemen.
Wie Ponden of Dollards wensch te ontvangen, moet beginnen met Ponden of Dollards uit te leenen.
Het staat den geldbezitter volkomen vrij
a. zijn bezit aan geld in kast of kluis te bewaren ;
b. het om te zetten in goederen ;
c. het uit te leenen aan een ander ;
maar tot Welke wijze van beschikking hij ook besluite, steeds
zal deze bezitter de verantwoordelijkheid voor zijn eigen
besluit moeten dragen en de gevolgen zijner eigen, vrije
keuze moeten aanvaarden.
Legt hij zijn bezit in de kast, ontneemt hij het zijn karakter van geld, dan staat het vanzelf, zoolang het in de
kast blijft, buiten de waardeschommelingen van het geld.
Inflatie of deflatie gaan er overheen en laten het onberoerd. Pas als hij zijn bezit weer in het verkeer brengt, als
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hij het weer tot werkelijk geld maakt, zal het deelen in de
algemeene positie van het geld. Doet hij het op een
oogenblik van inflatie, dan zal zijn bezit in waarde zijn
gedaald doet hij het later als de inflatie voorbij is, dan is
zijn bezit onverminderd door de inflatie heengekomen, zij
is er overheen gegaan zonder het te raken, ja het zal
zelfs in waarde zijn gestegen, als hij wacht tot deflatie is
ingetreden.
Koopt hij er goederen voor, good, huizen of tarwe, dan
stelt hij zijn bezit bloot aan het gevaar van inteering, bederf of vernietiging, dat eigen is aan de goederen, waaruit
zijn bezit bestaat. En ook al blijven de goederen zelf volmaakt intact en ongeschonden, alleen van uit het standpunt
van het geldbezit gezien stelt hij zijn goederen bloot bij
deflatie (zooals thans 1) aan een waardedaling, dus aan een
verkleining van zijn geldbezit en bij inflatie aan een waardestijging, dus aan een vergrooting van zijn geldbezit.
Hoe en waarom zou hij zich dan bij het uitleenen van
geld niet bloot stellen en aan de gevaren van het uitleenen
en aan de gevaren, die aan het geldbezit zelf nit zijn aard
en zijn wezen eigen zijn? Hij leende uit, joist omdat hij
het geldkarakter van zijn bezit niet wilde opheffen, maar
wilde laten voortbestaan. Hij wilde om de „vruchten- van
het verkeer — de rente zijn bezit in het verkeer houden, zonder er goederen voor te koopen (want het risico
eigen aan het goederenbezit wenschte hij niet te loopen.)
Daarom zette hij zijn geld-„bezit" om in eene geld-„vordering", omdat het geldkarakter van zijn bezit zou blijven
bestaan.
Maar hoe en waarom, zou die „geld"-vordering dan niet
onderworpen kunnen en moeten zijn aan de schommelingen,
waaraan het geld zelf wel onderworpen is?
Een andere vraag maar die staat buiten het geding
en daarover is het laatste woord nog niet gesproken — is
deze of de Staat zelf, de geldmaker, die de regelen stelt,
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waarnaar het geld in het verkeer komt, waarnaar geld kan
worden, er goed aan doet, hetzij uit dwaling, hetzij uit
onwil, hetzij uit noodzaak dit geld te maken naar zoodanige
regelen, dat het in waarde schommelen kan of moet, dat
het infleert en defleert. Maar eenmaal dit gevolg door de
gedragingen van den Staat bewerkt zijnde en in naam van
dat, wat hij voor algemeen belang houdt, wenschelijk
geacht of door noodzaak geboden zijnde, mag diezelfde
Staat niet toelaten, a fortiori niet door zijne hulp, de rechtspraak, bewerken, dat een deel van het geld — het uitgeleende geld — zich aan de gevolgen der door hem in
het algemeen belang wenschelijk geachte of door de noodzaak geboden maatregelen onttrekt. Dat is onzedelijk.
En daarom mag de rechter de goudclausule niet sanctionneeren, omdat het eerie orgaan van den Staat niet de
maatregelen mag torpedeeren, door het andere orgaan in het
belang van de gemeenschap genomen. En ook, omdat hij de
verantwdordelijkheid voor de vrije beschikking des geldgevers niet mag laden op de schouders van den geldnemer.
Supplementair — maar ik wil den Heer Dikaios niet op
zijwegen lokken — moet worden opgemerkt, dat naar katholiek sentiment en waarlijk niet naar het sentiment alleen,
in de rente van het geld ook een risico premie steekt voor
verlies, dus ook voor waardeverlies en waardevermindering
van het geld. De geldnemer betaalt de premie — ze is bet
meest misschien wel het eenigst onaantastbare deel der
geldrente — in den intrest aan den geldgever.
De geldnemer is de verzekerde, de geldgever de verzekeraar. Maar als het schip werkelijk averij bekomt — de
geldgever zette het in de vaart — als het geld werkelijk
in waarde vermindert, dan is de verzekeraar vergeten, dat
hij welgemoed de premie heeft opgestreken en eischt hij
van den verzekerde, den schipper — dat deze de schade
zal dragen en hem na hem de assurantiepremie te hebben
betaald ook nog het volkomen herstelde schip zal teruggeven.
En hij eischt van den rechter, dat deze dit beding sanc-
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tionneeren zal I De Heer Dikaios heeft er slag van zich
tweemaal te laten betalen voor een „dienst". Maar dat
meent hij niet. Dat is maar vaklitteratuur of modepraat.

En tenslotte heb ik nog een ernstig, een allesvernietigend
bezwaar tegen de stellingen des Heeren Dikaios. Ik geef
toe dat het maar berust op een persoonlijk achterdochtigheidje van mij en dat de Heer Dikaios daarvan geen notitie
behoeft te nemen. De rentevraag is immers geen vraag
voor de manner van de moderne „Financier en Economie".
Zij moge een vraag — een opgeloste vraag — zijn geweest
voor Pausen en Kerkleeraren, voor Canonici en Scolastici,
voor onze Beursmannen is zij dat niec. Voor hen ligt deze
vraag buiten het wereldbestel. En het wereldbestel is
navenant.
Maar ik voor mij heb het ernstige vermoeden, ja, de wetenschappelijke zekerheid, dat die waardeschommelingen in
het geld, die waardeverminderingen van het geld, die den
Heer Dikaios zoozeer verontrusten en waarvoor hij zijn
vrienden de geldgevers, de rentetrekkers wil vrijwaren, juist
ontstaan, en enkel en alleen kfinnen ontstaan, clOOr de rente.
Het natuurlijke geld, het rentevrije geld is immuun voor
waardeschommelingen en staat niet bloot aan waardeverminderingen, want het heeft geen waarde op zich. Aileen de
onnatuurlijke kracht, de kunstmatig ingespoten kracht, de
rentekracht — geeft het geld op zich een waarde afgegescheiden en onderscheiden van zijn koopkracht, zijn koopwaarde. En het is deze rentekracht, die de koopkracht van
het geld bederfelijk maakt.
En deze waardeschommelingen nu, die uit de rente ontstaan, wil de Heer Dikaios, de rechtvaardige, brengen niet
ten Taste van hen te wier behoeve de rente wordt gekweekt
en betaald, maar ten Taste van hen, die reeds de rentelasten
te torsen hebben.
En dat nog wel, nadat hij eerst deze rentebetalers een
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risicopremie voor de eventueele waardevermindering van
het geld heeft doen betalen.
Maar dat is de .... de apotheose van den woeker.
Mon Dieu et mon Droit.
Helmond. Kerstmis 1931.

JOS. VAN WEL.
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DE LATE PROFEET
I.
Hij stond op 't Oostplein, haveloos. Er hing wat baard
aan z'n kin en z'n lange nagels waren zwart.
De Hoogstraat zoog lange stoeten menschen Tangs hem
heen, maar ze zagen hem niet, want hij was ,niet komiek en
tong niet en misschien zou hij om centen vragen.
Hij sprak, maar hij had 't niet over politiek, zoodat hij
steun zou kunnen krijgen van partijgenooten of 't sportief
genot smaken van een twistgeschreeuw met tegenstanders.
Hij had het niet over Verlossing en voelde geen behoefte z'n zonden voor 't Forum to belijden, zoodat 't Leger
des Heils hem overliet aan z'n lot.
II.
Hij was een late profeet en de Joden zouden hem hebben herkend, maar die vierden Sabath of verkochten appelsienen op den Coolsingel. In zijn oogen was de goedheid,
die in Dostoievsky's oogen glansde, toen hij „de Idiootschreef,
Hij was een la t e profeet, maar hij had de commentaren
op Pauselijke zendbrieven gelezen en de programma's van de
R. K. Staatspartij ; hij had 't preeken van Borromeus gehoord en het zwijgen van Monseigneur Nolens en zich niet
gehaast.
En nu stond hij, fel over tijd, op het Oostplein to Rotterdam en moest ervaren, dat de stad, die dichters vergeet,
schilders verbant, ook profeten negeert.
III.
Hij stond op 't Oostplein en voorspelde aan 0. W.-drs oorlog, aan kruideniers hongersnood, aan dokters de pest en
een beeldenstorm aan leveranciers van kerkelijke kunst. Hij
voorspelde armoede aan een vrouw, die gelachen had om
een heer van Vincentius a Paulo en wier dochter voor vijf
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gulden per week op de kinderen paste van een deftige dame,
die onder 't geestelijk toezicht van een even deftigen notaris
van haar dividenten leefde. En hij voorspelde den hongerdood
aan een Katholiek journalist, die trouwen Wilde.
IV
Hij was een late profeet, een veal te late profeet. En
toch heeft, wat hij zei, in geen krant gestaan, De profeten.
die in kranten de hoofdartikelen schrijven, even brood, overvloedig brood met natuurboter, — en met zalm belegd als
't Vasten is. Ook voor de radio sprak hij niet, want in een
vroolijk mozaiekje pasten zijn woorden niet. Men weer niet
of men na hem een Fox-Trott of een Strauszwals geven
moeten of de luisteraars dan nog wel luisteren zullen naar een
preek, die eindigt met een giro-nummer.
En misschien was de man op 't Oostplein wel een gewone man, die toch zijn hand uitsteken en om een aalmoes
vragen zou, als men hem aansprak.
FRANZ VON OLDENBURG ERMKE.
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CHOPIN'S TESTAMENT
Eens zullen deze drukke vingers stil zijn.
Dit zal mijn testament, mijn laatste wil zijn
„Speel, — peen, Been walsen, polonaises of mazurka's,
speel Mozart en mijn moede ziel zal stil zijn".
FRANZ VON OLDENBURG ERMKE

STADSGEZICHT
Weerspiegeld visioen van een verweerden vrede
en breed daaruit op-rijzend van een eens beleden,
maar Binds bestreden Godsdienst 't leeg-geroofd symbool : —
zoo schuilt het deftig Dordt in schaáuw van zijn verleden.
FRANZ VON OLDENBURG ERMKE

RUMPJE
0, Geloofsgenoot, die graag op Joden scheldt,
hebt gij dan onder ons de joden nooit geteld?
Zaagt gij nooit Roomsche vingers graaien naar wat geld
en hoe ze aarzelden, als 't weer moest neèr geteld?
FRANZ VON OLDENBURG ERMKE
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GANDHI ALS RELIGIEUSE FIGUUR
II

ET

•

is nu van belang de geest van Gandhi naar voren
te brengen. Die is van minstens even groot belang
als zijn positief geloof.
Een eerste bewonderenswaardige gesteldheid die ik in
daze mans zie, is het universalisme van zijn godsdienstig
gevoel. „Waarom", vraagt hij, „zal men in de kerk meer in
overpeinzing zijn dan elders?" En hij blijkt overtuigd te
zijn van de „praktiese mogelikheid van het spirituele leven
in het politieke leven."
Evenzeer als een Mgr. Seipel beweert hij en houdt hij
staande, dat hoewel „de hoge politiek, de politiek tussen
Staten en Volken verkankerd is door machiavellisme, toch
de politiek deal moec uitmaken van de morele orde." 1)
Kortom, hij wil dat de godsdienst de ziel zelf is van geheel
het leven, zonder ook maar iets uit te zonderen. Hij behoort
tot de tegenstanders van het liberalisme en het laicisme.

H

1) Woorden uitgesproken door Mgr. Seipel, oud-kanselier van Oostenrijk op de Internationale Conferentie van katholieke parlementsleden,
publicisten en juristen, gehouden te Boedapest, ter gelegenheid van de
feesten ter ere van de H. Emericus (Revue catholique des Idles et des
Faits, Brussel, 12 September 1930).
De 23ste junie schreef Gandhi in fong-Indi E. : Er zal misschien een
aanzienlike tijd over heen gaan, eer de wet der Liefde erkend wordt
in de internationale taken. Het regeringsraderwerk stelt zich daartussen,
aldus het hart van het ene yolk verbergend voor het andere. En toch,
als wij alleen maar de laatste internationale gebeurtenissen in Europa
en in Oost-Azie beschouwden, denkend aan het een essensieel is, zou
het ons mogelik zijn te zien, dat de wereld er langzamerhand toe komt
°En te begrijpen, dat het tussen de naties is, zoals tussen de mensen;
dat de kracht alleen machteloos is om deproblemen op te loss en ...... "
(pp. 33-34).
Het zou 'ulster zijn om te zeggen, dat een klein aantal mensen in elk
land „de wet der liefde erkend willen zien inde internationale zaken"
en met adequate middelen werken om die te doen erkennen. En to en
over hen staat degeweldige samenzwering van de krachten der hel ......
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Zijn geestelik universalisme is niet alleen sociaal, het is
ook geografies. „Mijn grootste verlan gen" zegt hij, „is mijn
leven te geven voor Indie". Maar boven Indie uit reikc zijn
liefde tot de hele wereld, en zijn vurigste wens is alle mensen
te zien leven en zich te zien verenigen in de goddelike
waarheid. Want „de mensheid is den ; er zijn verschillende
rassen, maar hoe hoger een ras staat, des te meer plichten
heeft het".
Indie heeft dus zijn zending, zijn eigen plichten. „Onze
strijd", verklaart Gandhi, „heeft ten doe! de vriendschap
met de hele wereld....." „Wat mij betreft, patriotisme en
Menselikheid is den. Ik ben patriot, omdat ik mens en humaan ben." („Ik ben aan Indie verbonden, omdat ik haar
alles te danken heb," zegt hij elders).
Voor hem „sluit het een het ander niet uit. Ik am noch
Engeland, noch Duitsland kwaad doen, om Indie te dienen.
Het Imperalisme bestaat niet in mijn levensinzicht." In de
eenheid der volken is het, naar hij meent, speciaal Indie's
taak om ode menselike broederschap te proclameren. Patriotisme en Humaniteit: dat is zijn formule.
Na dat alles is het nauweliks nodig het intens godsdienstig
!even van Gandhi te doen kennen. Zijn verheven leer, die
bij hem alle andere omgeeft en assumeert, en volgens hem
werkelik alle elementen van het leven en van de menselike
samenleving moest beheersen, is wat Jacques Maritain heeft
genoemd „de voorrang van het geestelike". „Aan de evolutie der ziel", zo roept hij uit, „moeten wij geheel onze
intelligentie en al onze andere vermogens wijden". Al de
politieke vrijheden die hij voor zijn land wil veroveren, wil
hij voor de ziel. De politieke en sociale organisatie der volken en van de gehele mensheid, moet volgens hem geordend zijn op de vrije geestelike activiteit van de mens.
Tegen deze vrijheid zijn het niet alleen het vlees en het
bloed die samenzweren, maar ook de ondeugden en de verlaging van de geese.
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Daarom beschouwt hij als „vijanden : Kwezelarij, Geestelike dofheid, Onverdraagzaamheid en Traagheid en andere
laden van hetzelfde gespuis". Daarom geeft hij aanvullenderwijze aan als een der ernstigste geestelike gevaren : „zijn
verstand aan iemand in bewaring geven" — zoals hij zich
uitdrukt. ')
Zeker, hij weet wonderlik goad, dat de mans van nature
behoefte heeft aan geestelike leiders. „India heeft altijd en
aan ieder onderwezen : Wijk nooit af van uw goeroe of
geestelik hoofd ; in schaduw of in Licht verwerp nooit uw
geloof in hem, en het zal voor eeuwig uw hail zijn".2)
Maar vindt men altijd de leiders die men nodig heeft?
„Ik geloof in de goeroes", zegt hij, „maar in onze tijd moeten millioenen het zonder goeroes stellen, omdat het zeldzaam is, dat men de volkomen reinheid en de volkomen
wetenschap te samen vindt". De grote Theresia van Avila
constateerde hetzelfde in het katholicisme. Gandhi nu vreest
een te blindelingse onderwerping aan hem van wie men
houdt, „omdat zij schadeliker kan zijn dan de gedwongen
onderwerping aan de tyran. Voor de slaaf van de overheerser
kan men enige hoop hebben, maar niet voor de slaaf der
liefde.... De liefde wordt tyranniek wanneer zij gehoorzaamheld eist van hem die niet gelooft". Oordeelkundig wantrouwen der strikken die de liefde zelf spare voor de ziel,
bewonderenswaardige eerbied voor de goddelike inspraak
van het geweten en voor de laatste staat die God voor de
ziel heeft verlangd : dat zij voor Hem staan zal alleen en naakt,
door Hem alleen bijgestaan, en sours ook door Hem verlaten
in geheimzinnige verlatenheid. Eli, Eli, lamma sabactbani....
1) „Het is een grote wijsheid zich te lenen wanneer het nodig is,
zich tegeven als men moet ; zich aan niemand of niets over te leveren,
zich op niemand of niets te verlaten, om zichzelf toe te behoren en
altijd te bezitten, teneinde zich te lenen en zich nog te geven, wanneer
deplicht het vereist." (Handboek der gelovigen).
2) Wallace op. cit. p. 222. Het is voor hem een zware en tragiese
plicht, maar die niet te ontwijken is, om zijn verantwoordelikheden voor
God en voor de mensen te nemen.
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„In het godsdienstig onderzoek", heeft Newman met
grondige ervaring gezegd, „kan elk onzer slechts voor zich
zelf spreken".') Elke weg, in een richting, is enig. En wij
moeten niemand nadpen, zelfs de Heiligen niet. Aileen Jezus
Christus is na te volgen.
Om de draagkracht van Gandhi's gesteldheid goed te
begrijpen en naar waarde de hoop te schatten die Bruit
geboren kan worden, moeten wij er aan denken, dat, als
het Hindoeisme kostbare elementen bevat waarvan sommige
wezenlik deel uitmaken van een ware en hoge natuurlike
godsdienst, het toch slechts ten prijs van een pijnlike en
verdienstelike vrijmaking is dat de Hindoe erin kan slagen
die te verwerven. Hetgeen voor de Katholiek gemakkelik
het verdachte aspect zou kunnen krijgen van vrij-onderzoek,
zou dus hier eerder zijn : geestelike kracht en onverschrokken liefde voor het ware. Vandaar dat heftige gezegde van
Gandhi : „Ik ben hervormer tot in het merg van mijn gebeente". En deze reeds aangehaalde woorden : „Ik wil niet
gedwongen worden om Welke intepretatie dan ook te aanvaarden, als zij mijn verstand of mijn morele zin tegenstaat".
Maar het mag niet verheeld worden, dat deze neiging
een aanzienlike hinderpaal kan vormen om de ziel te brengen
tot een mogelik eindpunt : het katholieke Dogma. Dat is
het gevolg en het gevaar dat onafscheidelik verbonden is
aan de relatieve vrijmaking in de schoot van het Hindoeisme.
Het ascetisme (zowel prakties als theoreties) van Gandhi
boezemt eerbied in. Hij gelooft met geheel zijn wezen aan
de wet van het lijden. Hij bemint het kruis, of op zijn minst
dat wat het voor ons voorstelt, het Zoenoffer. „Het is ons
onmogelik," zo zegt hi), „om de wet van het lijden te onderdrukken, die inherent is aan ons wezen". Hij noemt deze
wet „het teken van de menselike stam". En hij voegt er
bij :.,hoe refiner het lijden is, des te groter is de vooruitgang.
1)

La grammaire de l'assentiment, chap. X.
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De vooruitgang bestaat slechts in het zuiveren van het lijden
door te vermijden dat men doet lijden". De formulering
is volmaakt, geheel christelik en getuigt van grote wijsheid.
Hi) is echter geen dwaas aanbidder van het niet-lijden
van anderen. Hij weer dat het sours noodzakelik is dat men
weer te doen lijden wanneer de rechtvaardigheid het eist
en het doel de smart waard is : „In zijn opgaan naar het
doel," zegt hij, „hield Jezus geen rekening met de prijs van
het lijden aan zijn naaste opgelegd, of die naaste het vrijwillig verdragen heeft of niet."
Gandhi evenwel doet al war hij kan om er de moorddadige heftigheid vanaf te wenden op zichzelf.
Na de ongelukkige onlusten van Chauri-Chaura 1 ) verwijt
hij zich „een four in de berekening te hebben gemaakt, zo
groot als de Himalya" en niet voldoende rekening te hebben
gehouden met de waarschuwingen die God hem gaf in de
gebeurtenissen 2), en hij beschuldigt zich openlik in zijn
kraut Het jonge Indie. „Het bekennen van fouten", zo schrijft
hij Coen, „is de bezemstreek die het vuil wegneemt en de
oppervlakte refiner maakt dan zij te voren was. Ik voel me
sterker, omdat ik eerlik heb opgebiecht". En hij legt zich
zelf een boate op, eveneens openbaar : een uitputtend vasten
van vijf dagen. Uiterlik vertoon, zou men kunnen denken.
„Elke vaste en elke boete", zo verklaart hij dienaangaande,
„moet zooveel mogelik in het geheim worden gehouden.
1) Februari 1922, district Gorakhour. Een menigte heeft politie-bbten aangevallen, die „eenzame achterblijvers van een processie" hebben
beledigd en lastig geval1en. Zij hadden een schuilplaats gezocht in de
gebouwen der politie: deze werden in brand gestoken, en de politiemannen werden erin vermoord en„hun verminkte overb1ijfselen werden
in de verslindende v1ammengeworpen”. (Het jonge Indie p. 340)
2) Die hem reeds verscheidene malen hadden aangeduid dat Indie
niet rijp was voor de burgerlike ongehoorzaamheid, of „burgerlike inbreuk op besluiten zonder moraal, door de wet vastgesteld" (p. 187), een
inbreuk die een der takken is van de Satyagraha of niet gewelddadig
verzet. 186), dat alle vormen omvat van leidelik verzet gebruikt om
de Vrijheid te verdedigen". (p. 188)
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Maar mijn vasten, dat tegelijk een boete en een kastijding
is, moet openbaar zijn". „Mijn gebeden moeten diepere ernst
en vernedering verwerven".
Zo is hij die door een Jesuiet genoemd is „Gandhi le
magnanime" 1), een dier mensen met slechts den gedachte,
met een geweldige energie, met een onwankelbare wil, die
alien reeds in staat zijn een revolutie te bewerken". 2) „Door
mij te verbinden met de zwakke partij," verklaart hij, „door
haar een rechtstreekse actie te onderrichten, krachtig en
onschuldig, B eef ik haar het gevoel van sterk te zijn en in
staat te zijn de physieke kracht uit te dagen". 3) Gandhi is
dit zeldzame wezen : een man van karakter. „Ik zou liever
in stukken worden gehakt," zegt hij, „dan de onderdrukte
klassen te verlochenen". „Het Hindoeisme is mij kostbaarder
dan het bestaan".
Bij hem tenminste geen enkele grootspraak. Zijn minachting voor de menseIike eerbied blijft rustig en glimlachend
„Ik geloof standvastig dat ik geen enkel snore mensenvrees
meer heb". En zijn manier van handelen bevestigt op duidelike wijze zijn bewering. Hij regelt large tijd van te voren
de gedragslijn die zijn toehoorders moeten volgen, als men
hem zal hebben gearresteerd. Na Chauri-Chaura arresteert
men hem : hij blijft twee jaar in gevangenschap,
Door een dergelike grootheid van geest en van Leven,
heeft het hindoe-volk, vol geestdrift, in hem een reincarnatie willen zien van Shri-Krishna. Overal doken afbeeldingen
op, waarop hij was voorgesteld met goddelike trekken. Ongehoorde beproeving voor een mens I Welk een bekoring,
als er een verborgen hoogmoed in hem was I Op dat ogenblik had hij slechts behoeven te willen om een nieuwe vorm
van een godsdienst te stichten.
Met de volmaaktste eenvoud, met een onberispelike recht1) Pater Michel Ledrus. Les Races humaines, Aucam 1930. p. 99.
2) Newman. op. cit. chap IV.
3) long Indie. p.p. 64-65.
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schapenheid zet hij nadrukkelik de zaken recht in zijn kraut:
„Noch heilige, noch politicus," „Een Godsgezant", „Een
godslastering", „Mijn eerzucht".
„Ik krijg zo juist", zo schrijft hij, „een krantenknipsel,
waarin men mij de eer toeschriift een godsgezant te zijn, en
waarin men mij vraagt, of ik beweer van God sommige
bezondere openbaringen te hebben ontvangen. Ik heb reeds
gesproken over de wonderen die men mij toeschrijft. En
wat deze nieuwe functie betreft, ik moet ze lochenen. Ik
bid zoals iedere goede Hindoe. a geloof dat wij alien godsgezanten kunnen worden, als wij ophouden de mensen te
vrezen en als wij slechts de waarheid Gods zoeken. Ik geloof waarachtig dat ik niets anders zoek dan Gods waarheid
en dat ik geen enkele mensenvrees ken..... Ik heb geen
enkele openbaring van de goddelike Wil. 1k heb het absolute
geloof, dat God zich dageliks aan elk menselik wezen openbaart, maar dat wij doof zijn voor de „zachte stem" (the
small silent voice).— Wij sluiten de ogen en wij zien de
vuurzuil niet die voor ons is. 1k voel haar alom-tegenwoordigheid. De schrijver van dit artikel (wie hij antwoord gaf)
kan doen als ik."
En hij spreekt deze prachtige woorden, die een eerbewijs
zijn aan de Waarheid, die buiten de mensen om en boven
de mensen bescaat : „Ik heb geen enkel verlangen om een
secte te stichten, ik heb waarlik te veel eerzucht om mij
enkel tevreden te stellen met een secte die mij volgen zal."
Hij voegt er bij : „Ik vertegenwoordig geen enkele nieuwe
gedachte. Ik tracht mij te laten Leiden door de Waarheid
en haar voor te stellen zoals ik ze ken. 1k vlei mij ongetwijfeld met de hoop een nieuw Licht te werpen op menige
oude waarheid".
Gandhi stelt dus de Waarheid boven alles. Dat is misschien zijn overheersende karaktertrek. „De absolute waarheid ontdekken", zo leert hij, „dat is zichzelf en zijn bestemming
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verwezenliken, d.w.z. de volmaaktheid bereiken". Hij gelooft
echter dat hij ze nog niet ontdekt beeft. „ik beweer de weg
te hebben gevonden die naar de Waarheid leidt, ik beweer
een onafgebroken poging te doen om haar te ontdekken,
maar ik neem aan dat ik ze nog niet heb gevonden..... Ik
ben me pijnlik bewust van mijn onvolmaaktheden, en daarin
bestaat mijn kracht, omdat het zeldzaam is dat een mens
weet wat hem ontbreekt."
Het is duidelik dat het zoeken naar de Waarheid van
deze mens een zoeken is met geheel zijn ziel. (Eaten we
echter niet vergeten dat het een zoeken is, minder intellectueel dan moreel en asceties.) Moet men, tot besluit, er zich
over verwonderen, dat iemand die deze mens van goede
wil gezien heeft toen hij ziek was, maar vol gelatenheid en
zachtheid en fijne hoffelikheid, hem heeft genoemd: „een
ziel die zich werkelik in vrede kan noemen met de wereld7"
in de beoefening van al deze deugden : zuiverheid, matigheid, bescheidenheid, nederigheid, oprechtheid, liefde tot
de waarheid, liefde tot God, liefde voor de rnensen, geeft
Gandhi een bewijs van een zeer ontroerende heldhaftigheid,
omdat deze blijft van een zeer menselike hoedanigheid.
Zijn opvatting van de godsdienst is heldhaftig, dus normaal.
(Wordt vervolgd)

LEOPOLD LEVAUX.
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Gij die mij in den wind en het water
met de liederen sust uit een voorbijen tijd,
talm nog een wijle, want vroeger of later
vindt gij mij tot de terugreis bereid.
Dan gaat de tocht door de scheemrige wolken,
hoog boven het water en den wind,
de droomen die onzen geest bevolken
zijn dof geworden en blind.
Maar het eeuwig lied blijve ik hooren
hoog boven de wolken en den wind,
tot ik u onvergeten, onverloren
in uw eeuwigsn luister hervind.
LUC INDESTEGE
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TRIANGEL EN DE HEER VAN ROOUEN
P de gevaren der kritiek wordt bijna dagelijks gewezen en bijzonder het dagblad „De Maasbode" herinnert er zijn lezers regelmatig aan, dat uitgebrachte
kritiek zoo ondermijnend is voor eerbied en vertrouwen, de
hechte steunpilaren van elk maatschappelijk bestel. Te zelden
wordt er, in het genoemde dagblad vooral, getuigd van het
inzicht, dat er een ding gevaarliiker is dan kritiek. Ik bedoel
het stelselmatig smoren van kritiek, waarop de heer van
Rooijen zinspeelt in zijn artikel „tegen estetiese vuilschrijverij", geplaatst in het Aprilnummer van den loopenden
„Roeping--jaargang. Hij zegt daar immers : „Men heeft leeren
zwijgen voor het vermaarde „sst1 - dat het meest kenmerkende
geluid onzer katholieke beweging schijnt te zijn."
Niet te willen zwijgen, alleen op dit kenmerkend teeken,
was altijd de verdienste van het maandblad „Roeping - : dit
verontschuldige de redactie, wanneer zij deze maal niet
zwijgen deed, ofschoon het teeken nergens werd vernomen.
Een ander excuus wind ik niet. Immers het had haar luttel
moeite gekost en een flater gespaard, wanneer zifinlichting
gewonnen had bij eene haar tot heden niet ongenegen redactie, die zij thans lies aanvallen op weinig onderzochte
gronden. Over de publicatie van „Triangel, een abel ' spel
in vier bedrijven door Albert Heiman" geeft de heer van.
Rooijen eene voorstelling, die van de werkelijkheid beduidend verder afwijkt dan ze zelfs zou molten doen, wanneer
de heer van Rooijen een dramaturg ware geweest en de
„estetiese vuilschrijverij" het onderwerp van een historisch
treurspel. De beer van Rooijen belting deze vergissing niet
veronderstellenderwijs, maar apodictisch, als was hij op de
hoogte der omstandigheden tot aan het naadje van iedere
kous. Hij weer, war er gebeurd is met den censor van „De
Gemeenschap" ; hij keno de houding der redactie, hij voelt
precies waar „een burgerman overheen gelezen zou hebben,
zooals waarschijnlijk de redactie van „De Gemeenschap" ook,

O
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en zooms de censor, die er sinds 1929 aan verbonden was:
deze is sinds eenigen tijd door een ander vervangen". Hij
is zelfs zoo nauwkeurig op de hoogte, dat hij de twee beweegredenen dent, die de redactie van „De Gemeenschap er toe kunnen brengen, verraad te plegen aan de Katholieke
zaak. Deze zijn n.i. lo. of dat ze geen copie van Albert
Heiman durft weigeren of 2o. dat ze behoefte had aan een
paar bladzijden copie. De onjuistheid dezer laatste veronderstelling kon de heer van Rooijen bekend zijn. Ze ligt immers
open voor ieders eigen onderzoek 1 Ten slotte weet de heer
van Rooijen precies, wie zich geergerd hebben. Hij noemt
ze : „wat bibliothecarissen, een paar professoren, en wat
vaders en moeders". Een kleiner buit aan ergernis voorwaar
dan de „Gemeenschap - -redactie gewoon is in een land, waar
men het ergernis-geven zoo diep verafschuwt, doch het
ergernis-nemen nog steeds als een bewijs van bijzondere
begenadiging schijnt te beschouwen. Het zou sympathiek
kunnen zijn van den heer van Rooijen, dat hij zich zoo
bereidwillig beschikbaar stelde als woordvoerder der genoemde kleine schare. Immers, zoo zegt hij zelf: „men kan van
die mensen niet verwachten, dat ze schrijven. Van de bibliothecarissen niet vanwege hun ambt; van de professoren
niet vanwege hun hoge positie, waardoor ze zich niet met
„artisten" op een lijn kunnen stellen ; van de vaders en
moeders niet vanwege de tientallen redenen, die daarvoor
zijn aan te voeren".
Laten wij ons accoord verklaren met de ongenoemde
tientallen redenen om ons te sterker te verbazen over de
genegenheden der heeren van Rooijen. Hij biedt zich aan
als plaatsvervanger der bibliothecarissen, die „zwijgen vanwege hun ambt - , maar veracht de litteraire critic', die
„zwijgen uit angst voor geheime tegenwerking, liefst waar
het middelen van bestaan bereft - . Het woordje „liefst - is
bier passend gekozen. Lief Bever liefst. Er overkomt ons
inderdaad van geloofsgenoten niets, dat zoo superlatief lief
is als de genoemde tegenwerking „waar het middelen van
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bestaan betreft". Het is den heer van Rooijen niet onbekend,
dat Albert Helman daarover mede weet te spreken, en hij
zou sommige scrupuleuze katholieken aan zich verplichten
door nog een bestaansmiddel te noemen, waarover deze
katholieken eenige zeggingsmacht hebben en dat aan Albert
Heiman kan worden ontnomen. Ook de waarheid, die hij
vriendelijk verzocht words, hier tusschen de regels te lezen,
is er eene, waarover men zwijgt en de heer van Rooijen
keno de reden. Het beproefde systeem is op Albert Helman
niet meer toepasbaar, omdat het reeds uitgeput is.
Vervolgens staan wij verbaasd over de plaatsvervanging
van „professoren, die zich vanwege hun hooge positie niet
met artisten op een lijn kunnen stellen". Is de positie des
heeren van Rooijen zoo hoog, dat hij zulke professoren
ongehinderd kan vervangen ? En juist de professoren, die
ter dezer zake bevoegd zijn, waartoe werden zij aangesteld
dan om te spreken over het werk van „artisten", met wie
zij wegens hun hooge positie niet op den lijn kunnen staan?
Ten slotte : is de heer van Rooijen er wel beslist zeker van,
dat de professoren, die de Nederlandsch letterkunde doceeren
en daarbij de geloofsovertuiging van den heer van Rooijen deelen, hun verzwegen oordeel over „Triangel" waarlijk bevestigd
achten door het uitgesproken oordeel des heeren van Rooijen?
Op de onbetrouwbaarheid van zwijgende getuigen heeft
reeds Sint Augustines gewezen 1
Bij zoo weinig verantwoorde genegenheden verwacht men
van den heer van Rooijen Been ernstig verantwoordbaren
afkeer. Nochtans is het grootste stuk van zijn artikel een
motiveering van allerlei afkeer. Hij richt zich namelijk tegen :
den schrijver van „Triangel", de redactie van „De Gemeenschap" , den censor van hetzelfde tijdschrift, de litteraire
critici, de katholieke cultuur in het algemeen.
Het zal nuttig zijn, de motiveeringen van zijnen afkeer na
te gaan in de volgorde zijner objecten
le. Tegen Albert Helman als schrijver van „Triangel"
heeft de heer van Rooijen bezwaren, Welke men groepeeren kan
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in drie verschillende klassen. Om te beginnen de theologische
klasse. Hiertoe behooren de bezwaren betreffende Helmans
voorstelling der mystieke liefde. Het was den heer Van
Rooijen bekend, dat niet hij alleen deze bezwaren had ; het
was hem daarenboven bekend, zooals het ook aan Albert
Helman bekend was, dat deze bezwaren zouden uitgesproken
worden, wanneer „Trianger ooit in boekvorm verscheen.
Waarom heeft de heer Van Rooijen zooveel haast gemaakt?
Immers de bezwaren der theologische klasse vat hij nu haastig
samen in een formuleering, die, op zijn zachtst gezegd, gebrek aan kennis der materie verraadt. De heer Van Rooijen
heeft zeer slecht weergegeven, wat hem hierover gezegd
is. Daarom wil ik hem verbeteren, nu hij de zaak aanhangig
gemaakt heeft. Tegen „Triangel" kan bezwaar gemaakt
worden, omdat de schrijver daarin de vleeschelijke liefde
voorstelt als een conditie der geestelijke liefde, zoo dat
Abelardus, die omgang had met een vrouw ddardoor tot
hooger extase geroepen schijnt dan Sint Bernard, die zulken
omgang niet heeft gekend. Als weergave van een afzonderlijk geval behoeft deze voorstelling niet onjuist te zijn. De
vurigheid van den bekeerde kan feller branden dan het altijd onderhouden vuur van wie nooit faalde. Sint Augustinus
kan geestelijke ervaringen hebben gehad, die door zijn herinnering en vooral door zijn berouw op stimuleerende wijze
warden beinvioed. Dit is zielkundig verklaarbaar, ofschoon
het niet zielkundig wetmatig is. Maar de zielkunde is niet
de genadeleer en de psychologie van het bovennatuurlijke
is niet zonder onderscheid te vergelijken (laat daar : te vereenzelvigen 1) met de psychologie van het natuurlijke. Het bovennatuurlijke zieleleven heeft zijn eigen wetten en eene daarvan is, dat bij het verlies der heiligmakende genade de groei der
ziel niet alleen wordt belemmerd, maar onmogelijk gemaakt.
Slechts Gods barmhartigheid kan het genadeleven herstellen en
daarna kan het tot nieuwen bloei geraken, frisscher en weelderiger dan het ooit te voren was wellicht. Al waren onze
zonden rood als scharlaken, wij kunnen gewasschen worden
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als sneeuw. Heiman veronderstelt, dat dit met Abelardus
geschied is. Voor die veronderstelling is voldoende grond
in de aangrijpende geschiedenis van dezen tragischen wijsgeer. Maar vervolgens insinueert hij, dat Abelardus dus
hooger steeg en stijgen moest dan Sint Bernardus. Hij schrijft,
alsof de liefde tot een vrouw een passender inleiding zijn
zou tot de hooglanden der mystiek dan de onthouding. Hij
schrijft alsof de zonde in het verleden de deugd van het
heden niet slechts zou accentueeren, maar zelfs zou veroorzaken. Deze suggestie is niet te aanvaarden. Men moet Naar
afwijzen, omdat zij niet strookt met de gegevens der genadeleer. Wanneer de zondaar verheven wordt boven dengene,
die steeds deugdzaam was, geschiedt dit niet krachtens
menschelijke ervaringen, maar krachtens Goddelijke barmhartigheid, die „bedelaars neemt uit het stof en ze plaatst
boven de koningen zijns yolks", die „armen overlaadt en
rijken ledig heen zendt", die het verloren schaap „draagt
op zijne schouders". Heiman faalde dus, in zooverre hij de
bovennatuurlijke liefde afhankelijk stelde van de geslachtelijke ervaring, en daartegen zal de theoloog bezwaar
maken. Het is echter niet waar dat in Helmans abel spel
„natuurlijke en bovennatuurlijke liefde met elkaar verward
worden", noch dat „de dialoog heen en weer gaat tusschen
geslachtsdaad en visioen", zooals de heer Van Rooijen het
al te simplistisch voorstelt.
De tweede klasse zijner bezwaren is zuiver litterair. Fliertegen is geen verdediging noodig. Want ieder heeft recht,
te oordeelen zooals zijn eigen smaak hem ingeeft; veroordeelt hij het schoone, dan veroordeelt hij zijn smaak.
De derde klasse der bezwaren is moreel en betreft het
geheel van het stuk, doch in het bijzonder eenige scene's,
die door den heer van Rooijen als ontuchtig worden gekenschetst en die hij ten overvloede „gewone vuilschrijverij
oftewel pornografie" noemt. Hij voegt er nog aan toe, om
zeker niet verkeerd begrepen te worden : „geen weergave
van het kwaadals kwaad".
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Weergave dan van het kwaad als goed? Ik zette reeds
uiteen, dat Heiman ten onrechte de geslachtelijke ervaring
verheft tot een voorwaarde der hoogste extase. Wil
men dit een „voorstelling van het kwaad als goed" noemen
dan is die paradox aannemelijk en heeft men tegen die voorstelling het reeds uiteengezette bezwaar. Maar de beer van
Rooijen beroept zich op andere motieven. Hij heeft bezwaar
tegen de voorstelling van het kwaad als werkelijkheid, als
verleidende werkelijkheid, als werkelijkheid, die niet afstoot op het allereerste gezicht. Helaas, dat het kwaad zulk
eene werkelijkheid is 1 Neemt men de bezwaren van den
heer van Rooijen over, zoo ontzegt men den katholieken
schrijver het recht op de realiteit. Daarover is reeds
gedebatteerd, laatstelijk door President Taskin als moraaltheoloog en Jos Panhuysen als litterator, te voren o.a. door
President Drabbe met bijval van Professor de Bruyn als
moraal-theologen tegen Jos Alberdingk Thijm als litterator
(n.l. „over de moraliteit van Vondels werken" in 1871 ; zie
„De Katholiek" en „De Dietsche Warande" van dat par).
In theorie wordt men het doorgaans eens; men loopt uiteen
in oordeel over de practijk, en zulks is ook hier het geval ;
ik zal daarom den heer van Rooijen zoo min een scheldwoord toevoegen als ik er van hem een verwacht. Wij zijn
het niet eens, zooals ik het niet met Pater Climacus Bayer
eens was over de moraliteit van Mauriac, zooals Jos Panhuysen het niet met President Taskin eens was over de
moraliteit van „Serenitas", zooals Thijm het niet met Drabbe
eens was over de moraliteit van Vondel. Kan men loyaal
polemiseeren over de wederzijdsche inzichten, het zal aan
de kunst niet schaden, maar tegen de samenvatting des
heeren van Rooyen is Been beter argument in te brengen
dan een verwijzing naar het volledige spel, waarin men aanmerkelijk minder schunnigs zal vinden dan in het al te kort
begrip, dat de beoordeelaar biedt. De vraag of de gewraakte
scenes even immoreel zijn in het abel spel als in de oogen
des heeren van Rooyen, laat ik, ten bate van het oordeel
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over de zuiverheid van het spel of over de zuiverheid van
die oogen aan ieder lezer over. 1k heb hier een ander bezwaar en wel tegen de houding van den criticus, die zich
gedraagt alsof zijn zienswijze de eenige katholieke ware in
Europa, en alsof men naar de Goudkust moest vertrekken
om de eerste afwijking te vinden. Die houding lijkt mij onverantwoord en ik wil dit inzicht staven.
2e. Tegen de redactie van „De Gemeenschap" heeft de
heer van Rooijen namelijk het bezwaar, dat zij het abet spel
van Heiman publiceerde, ofschoon die publicatie ongeoorloofd was in de oogen des heeren van Rooijen. Welnu : de
aangevallen redactie heeft deze Lange bijdrage geplaatst met
bewondering voor het talent, haar inziens daarin aan den
dag gelegd ; zij heeft, in het voile beset van wat zij deed,
de verantwoording op zich genomen voor de reactie die
zij van verschillende zijden, doch allerlaatst van het maandblad „Roeping" verwachtte ; zij heeft zich dos niet achter
den censor „verscholen", zij zou dezelfde verantwoording
op zich genomen hebben, wanneer haar maandblad Been
censor bezat. Het is in het gemeen niet hare gewoonte, zich
te verschuilen. Deze redactie bestaat en bestond in Maart
1931 (toen over de plaatsing beslist werd) geheel uit katholieke leden, wier kennis van de katholieke zedenleer beperkt moge zijn, maar niettemin gemeten kan worden met
die des heeren van Rooijen.
3e. Tegen den censor, die in Maart 1931 „Triangel" als
niet strijdig met de katholieke geloofs- en zedenleer ter publicatie geschikt achtte, heeft de beer van Rooijen bezwaren
en hij tracht die te versterken door een suggestieve voetnoot,
als zou deze censor in verband met de gewraakte publicatie
uit zijn b trekking tot „De Gemeenschap" zijn ontheven.
Welnu : deze censor is niet alleen een katholiek priester,
maar hij heeft, na overleg met de „Gemeenschap's" redactie,
het advies ingewonnen van dengene, die hem afvaardigde,
den hoogst geplaatsten Priester van Nederland en daarna
de beslissing gecroffen, die de beer van Rooijen afkeurt. De
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beschuldiging, tegen hem uitgebracht, gaat aanmerkelijk hooger op, naar eene plaats, waar het den heer van Rooijen
degelijker argumenten vraagt dan de zijne, de suggestie te
handhaven als zou er tusschen de Goudkust en Den Helder
voor den katholiek geen ander oordeel mogelijk zijn dan het
oordeel des heeren van Rooijen. De insinuatie, dat het ontslag
van den bedoelden censor verband zou hebben met zijn houding inzake „Triangel" zal den lezer onjuist gebleken zijn. Het
aftreden van dezen priester als censor der „Gemeenschap"
heeft niets te maken met welke toegevendheid dan ook, hem
door onverdraagzamen ten Taste gelegd, Dat hij „zijn plicht
verzuimd" zou hebben is dus een uitdrukking, die wij in
den eigen Stijl des heeren van Rooijen : „geen opzettelijke
misleiding noemen , het is een doodgewone stommiteit".
4e. De litteraire critici ten slotte worden aangevallen en
wel als vertegenwoordigers der katholieke cultuur, die zij
voor hun aandeel zoeken te beinvloeden. Zij hadden moeten protesteeren. Dat zij dit tot heden nalieten, wordt toegeschreven aan een reeks motieven, die voor ieder hunner
beleedigend zou zijn, wanneer ze niet zoo belachelijk ware.
Laten wij een oogenblik aannemen, dat de critici werkelijk het oordeel des heeren van Rooyen toegedaan zouden
zijn. Is het dan aannemelik, dat bijvoorbeeld de recensent
der „Maasbode - geen ongunstige kritiek zou hebben uitgebracht op „Triangel - , omdat zijn dagblad den schrijver Heiman niet durft te kwetsen ? De redacties van eenige dagbladen krijgen tijdschrift-nummers toegezonden ter aankondiging en kunnen dus tegen bijdragen polemiseeren. Heeft de
heer van Rooijen te klagen, dat ze dit nalieten 7 Tegen welke
nummers van „De Gemeenschap - heeft „De Maasbode niet gepolemiseerd? Was het Jan Engelman in „De Nieuwe
Eeuw - , die beangst is, iets ongunstigs over „De Gemeenschap - te zeggen? Zijn practijk van het laatste jaar vooral
bevestigt nogal sterk het tegendeel. Was ik het zelf, die in
„De Tijd" moest uitvaren tegen een bijdrage, waarvoor ik
mede verantwoordelijk ben? Toch zeker niet, wanneer ik
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die verantwoordelijkheid met geestdrift op mij nam? Moest
ik dan tegen mijn eigen inzichten in, de ideeen des heeren
van Rooijen vertolken, omdat slechts deze het recht hebben
zich te doen Belden 7 Het is mij duister wat de heer van
Rooijen precies verwacht van de letterkundige kritiek, tenzij
instemming met zijn, zelfs nog niet uitgesproken, oordeell
En dit is het essentieele bezwaar tegen het artikel des
heeren van Rooyen. Hij neemt daarin den schijn aan, dat
men zijn oordeel deelen moet. Hij acht iedere afwijking onmogelijk of ten minste ongeoorloofd. Zooals hij denkt, denke
Roomsch Nederland 1 Welnu : er bestaat Been de geringste
reden om den heer van Rooijen to beschouwen als een bevoegd vertegenwoordiger van de katholieke gedachte. Noch
het feit, dat hij bibliothecarissen, professoren, vaders en
moeders vervangt, noch de omstandigheid, dat hij zelf twee
boekwerkjes publiceerde, noch zijn antecedenten op het
terrein der letterkundige kritiek bieden daartoe een waarborg. Hij is iemand, die gelijk kan hebben als ieder ander.
Hij is echter ook iemand, die ongelijk kan hebben als ieder
ander. Deze, zijn eenige hoedanigheid op het betrokken gebied, dunks ons to weinig gewichtig ter verantwoording van
den door hem aangeslagen Coon. Te meer, nu hij verwijten
maakt en daarenboven de feiten verkeerd voorstelt uit onwetendheid. Het is niet waar, dat de redactie van „De Gemoenschap" ergens „overheen las", het is nog minder waar,
dat de censor dit deed, het is allerminst waar, dat hier gehandeld werd uit de motieven, door den heer van Rooijen
aangevoerd.
Het is mij geheel onbekend, of „Trianger nog in boekvorm
verschijnen zal. Evenmin weer ik, of het gespeeld zal worden, spel als het immers is. Doch zoodra het een of het
ander geschiedt, zal daar critiek worden uitgebracht, en reeds
to voren kan ieder ingewijde met zekerheid verwachten, dat
deze kritiek niet minder verdeeld zal zijn, dan ze bijvoorbeeld geweest is bij de publicatie van „Serenitas- , van
„Overwintering'', van „De Stille Plantage". Uit deze kritie-
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ken kon den beer van Rooijen blijken, dat afwijkende meeningen toegang hebben tot de organen der Roomsche kritiek,
Welke Been verdere verdediging behoeft, wil ik hopen, tegen
iemand, die zijn persoonlijke vooringenomenheid meent te
mogen aandienen als de norm der katholieke letterkunde en
die zich daarbij niet ontziet. feiten te beoordeelen, zonder
ze te hebben onderzocht. Het is het goede recht des heeren
van Rooijen, de dingen anders in te zien dan wij. Doch, dit
toegevend, eischen wij van hem de erkenning, dat wij beschikken mogen over ons goed recht, de zaken anders te
beoordeelen dan hij. Dit recht heeft zijn aanval geschonden
met een lichtvaardigheid, die, zoo ze hem teekenen mocht,
hem tevens veroordeelt.
ANTON VAN DUINKERKEN.
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BOEKBESPREKING
Jac. P. v. Term: DRIEHOEK, DELTA EN DAVISSCHILD —
N.V. Paul Brand, Hilversum — 1931.
Men kan naar aanleiding van deze derde publicatie van v. Term over
Algemene en joodse vrijmetselarij een belangwekkend dispuut opzetten
over de vragen, die hi' zelf ook in de Inleiding stelt, of n.l. „het- jodendom de vader is van de Vrijmetselarij, dan wel: „dat de magonnieke
organisatie gesproten is uit een be
geestesstroming „in'' het Jodendom en „coder- de jodenheid. - Van
Term is de laatste mening toegean
daan; wij persoonlik zijn van mening dat 't verschil tussen de twee
standpunten tamelik gering is. Dit verschil zou groter zijn, wanneer de
door hem bedoeldegeestesstroming in wezen verschillend was van „hetJodendom of de Jodenheid als zodanig. Dit nu geloven we juist niet —
in welkgeloof de heer v. T. ons versterkt heeft. Immers, hi' zet zelf
uiteen — zij 't betrekkelik summier — hoe deze geestesstroming bijna
geheel besloten lit in de Joodse ziel en geest, in heel de leer; en zeer
uitvoerig toont 't hele boek de joodse inslag in gans de beweging aan,
zelfs in de minst-belangrijke „sekten -. Wanneer aangetoond kon worden,
dat de geestesstroming, die de vrijmetselarij in 't leven riep, a.h.w. besloten
lag in de katolieke ziel en geest en leer, tern in zoal niet op 't Evangelie dan toch op b.v. de Kerkvaders en St. Thomas, dan zou 't toch
al heel moeilik ontkend kunnen worden, dat 't katolisisme de vader der
beweging ware.
Bovendien zouden de laatste twee hoofdstukken nog uitgebreid kunnen
worden. M.a.w.: om 't causaal verband tussen Jodendom en vrijmetselarij
op to zoeken, blijft v. T. hoofdzakelik uitgaan van 't laatste — ook
van de eerste macht uitgaande, kan naar verband gezocht worden, en
wel in de uitingen der leidende Joden zelf. Men kan gevoeglik 't dispuut
over „het- Jodendom of een geestesstroming vervangen door to zeggen,
dat dezegeestesstroming dan toch gevolgd wordt door de meeste en
hoogste leiders van 't Joodse geestesleven. Dat de eerste de beste Jood
onwetend zij aangaande 't bestaan der vrijmetselarij; ---dat een of andere
katoliek niets weet van z'n mystiek is een bewijs dat vrijmetselarij en
jodendom, mystiek en het Katolisisme niet bij elkaar horen.
Deze onderscheiding opzij igezet, is dit derde boek van v. Term
a.h.w. de sluitsteen op, en voltooiing van z'n beide vorige werken.
De door hem aanvaarde en hierbovengesiteerde stelling bewijst hi' zs5
afdoende, dat er wel een verstandig mens na 't lezen van dit boek
meer aan kan twijfelen. Nadat de auteur ons eerst gewezen heeft op
't wezen en einddoel der loge, komt hi' nu aantonen van wie deze loge
eigenlik afhankelik is; voor welk geheim doel ze gebruikt wordt. Het
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kan velen deogen openen voor een der grootste gevaren die de te g
at
dat
woordige wereld bedreigen. Vanuit dit oogpunt mede is 't jammer
hi' z'n laatste hoofdstuk niet uitgebreid heeft, aantonende 't verband
tussen kommunisme en vrijmetselarij, beiden als werktuigen van deze
joodse geestesstroming om de wereldheerschappij te bewerken. Deze verwantschap suggereert hi' eigenlik meer dan dat hi' ze aantoont. Dit kan
misschien z'n oorzaak vinden in de uiterst strenge eis van „betrouwbaarheid - die v. Term aan in werk en aan de bronnen waar hi' put, blijkt te
stellen. Deze eis is vanzelfsprekend alleszins lofwaardig, omdat 't zijn
werk onweerlegbaar maakt -- te ver doorgevoerd kan ze de fouten
van haar kwaliteit tonen in ongemotiveerd wantrouwen 'e ens zekere
bronnen. Als hi' b.v. zegt dat van de Protocollen der Wizen van Sion
nog nergens de echtheid erkend is, heeft hi' gelijk als men nadruk legt
op: erk en d. Maar lit het niet voor de hand, dat die Wizen zelf de
echtheid nooit zullen erkennen? Maar de bewijzen die iemand als Mgr.
Jouin ervoorgeeft, zijn m.i. wel zo overtuigend, dat men van de echtheid
overtuigd kan zijn. Overigens verbaast 't mij dat v. Term even deze
Protocollen noemt, maar verder 't hele standaardwerk van Mgr. Jouin
Les
judeo-ma verzwijgt, evenals 't geweldige vorsingswerk van de franse vereniging ter bestrijding van geheime organisaties;
-- acht hi' ook dit hele werk te weinig betrouwbaar?
Deze eis van betrouwbaarheid kan ook overdreven worden; was
v. Term misschien 'n klein tike meer wat hi' waarschijnlik „romantieszou noemen, dan zou hi' wellicht verder durven aan dan hi' nu zeker
al doet. „Zegt het den vrijmetselaar niets, dat de grootmeester van het
rith-log
algemeen verband der Bnai
W es den titel voert van „Mani",
d.w.z. Vorst, — denzelfden titel, dien de hoogepriester-voorzitter van
het Joodsche Hooggerechtshof en na hem, tot in de Middeleeuwen toe,
de leider der Joden in de Europeesche verstrooiing heeft gedragenr
vraagt van Term zelf. Maar zou 't zo erg dwaas zijn, gezien de ontstellend vele aanduidingen in die richting, 't antwoord aan te nemen dat
ik eens hoordegeven: dat Sahnedrin heeft zichzelf door aanvulling
steeds staandegehouden, en bestaat nog steeds, zij 't gewijzigd enigermate, in de vorm van dit algemeen verband der Bnai B'rith loge? Op
't eerstegezicht zal deze oplossing fantasties liken; in dit zo „nuchtereboek van v. Term staat wel meer dat de argeloze lezer fantasties zal
lijken, terwijl v. T. allesbehalve een fantast is. Er zijn eerder aanwijzingen
dat v. T. lang niet „fantasties - genoeg is!
Laten we ze en dat ons standpunt maximalisties is en dat van v. T.
minimalisties — dan kunnen we met opzijzetting dezer standpuntenkwestie niet anders dan 't boek zeer bewonderen. Zelfs depersoonlike
verlangens die we nog zouden hebben, kunnen aan deze totaal indruk
geen belangrijke vermindering toebrengen.
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Ten slotte enkele detailopmerkingen.
Op blz. 172 zouden we willen vragen waarom v. T. niet aantoont
dat de Magonnieke bewering over „Jezuletische - invloeden, gesteund op
de simboliek dergraad van „Roode kruis van Rome en Constantin" e.a.
onjuist is. Over 't algemeen is de schijn-kristelike simboliek wat stiefmoederlik behandeld in de verklaring ervan.
Op blz. 97 zijn we 't niet geheel eens met v. T., als hi' zegt, dat 't voor
de simboliese betekenis van 't franse meester-rituaal van weinig betekenis is, of koning Hiram van Tyrus ofwel Hirum Abiff (z'n onderdaan) bedoeld is. Het onderscheid heeft m.i, wel degelik betekenis om de
waarde-bepaling der niet-jooclse helpers vast te stellen: beschouwt men
ze alsgelijkgeborenen of als ondergeschikten van de joodse heerser,
v. T.geeft dit zelf ook weer toe door te zeggen: „De symbolische waarde
van dit onderscheid zal intusschen geen nadenkende ontgaan. De samenstelling van 't werk heeft er door de nieuwe wijze van drukken
zeker op gewonnen wat leesbaarheid betreft.
KAREL MARTIENS.
C. M. van Hille—Gaerthd: ACHTERGROND — Nijgh & van
Ditmar, Rotterdam — MCMXXXI.
Mevrouw van Hille—Gaerthê is een schrijfster van ongemene kwaliteit.
1k herinner me van haar De He g en no 'n boek waarvan ik de tietel
vergat; Achtergrond is een sterke groei na deze beiden. Was ze in De
Heg nog wat ,echt Hollandse-dames-gevoelig, in Achtergrond is dit
sentiment vrijwel geheel overwonnen. Het boek heeft diepgang; het
tekent de levens, de achtergronden der levens niet in sterke, strakke
lijnen, maar duidelik en diep. De figuur van Henriette — 'n dikwels
behandeld type: 't meisje dat zich geheel opoffert voor anderen --heeft
hier meer overtuigingskracht, meer werkelikheidszin en meer schoonheid
dan in de meeste vergelijkbare romans. De schrijfster verovert de lezer
niet ineens-plotseling en onverwacht, maar dringt zich langzamerhand
volkomen in de ziel. Ook de andere figuren zijn goed getekend; 'n aanK. M.
bevelenswaardig boek, hoewel natuurlik niet Katoliek.
Anna Richli: IM VORRAUM DER ZUKUNFT — der Roman
eines 'urn en Mannes. Herder en Co. G.m.b.H. Verlagsbuchhandlung
Freiburg LB., 1931.
Een zeer onwaarschijnlijke gesc.hiedenis, waarvan de „held -, die middels
een zakdoekje met parfum tot „droomen van rijkdom - wordt verleid en
aanstalten maakt om de zuur-verdiende spaarcenten van z'n zus te stelen,
met allegeweld tot sympathiekeling wordt gebombardeerd. Het leed en
de ellende van anderen strekken de schrijfster tot stof voor een dichterlijk
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verhaal: — hoegezellig is 't bijarme
de w kachel over de kou buiten
te spreken en hoe gelukkig voelen zich de heeren, die in bontjas en met
glace's geld-ophalend de huizen langs gaan met een rammelende bus.
Op 't eind, — 't voorloopig eind, want er schijnen meerdeelen
deel te
volgen, — blijkt de schrijfster in de meening verkeerd te hebben een
K a t holiek e roman te schrijven: een jongeman, die priester worden
wil, houdt een speech over 't celibaat. Verder kan men in 't papiertje
lezen, door den uitgever ten gerieve van plichtvergeten recensenten, die
't maar voor 't vertalen hebben, bijgevoegd, dat dit boek ook nog een
„Presse-Roman - verbeeldt te zijn.
Persoonlijk wenschen wij aan een Presse.Roman hoogere eischen te
stellen dan de firma Herder.
Zij nog opgemerkt, dat dit boek geschreven is in een tweede-handsch
Duitsch, dat een anderhalve eeuw geleden wel benut werd om sprookjes
in te vertellen, sindsdien nog een tijdlang voor kerkboeken werd gebruikt
en nu nog sporadisch op prentbriefkaarten voorkomt. Een paar staaltjes:
„Aber stumm ruht der Zeiger in dieses Leibes Uhr" (gezegd van een
doode juffrouw).
„Wehmut and hächstes, zitterndes Gluck sin en auf den Saiten seiner
Seele eine jubelnde Fanfare - (de held ziet 'n meisje uit 'n auto stappen).
Hinter ihrem Vorhang aber spielte des Madchens belles Lachen auf
„
den weichen Saiten ihrer Stimme - (Omgekeerd: meisje ziet held).
Als dit werk eerst „Vorraum - der toekomst is, wat moet de toekomst
VON OLDENBURG ERMKE.
dan welgeven!!
M. Revis: 8.100.000 M 3 . ZAND — De Gemeenschap, Utrecht —
1932.
Met „De Bries - van Albert Ku le en „Blokken - van Bordewijk, vormt
s
van overig ens
dit kleine boekske een trilogie nieuw Gemeenschap-proza
meer interessante dan definitieve allure. Het meest „voldoet - wellicht
Kuyle's schetsenbundel; de beide anderen houden iets programmatiesopzetteliks in hun vormgeving: „Blokken - het iji-mathematiese, „Zandhet filmatiese. Een reeks close-ups, afgewisseld met korte visioenaire
beeldingen, zoals die op de film plotseling kunnen opbloeien, de strengheid en zakelikheid dergegevens, tonen hoe vanuit het montage-princiep
der film hetproza vernieuwd kan worden. Een definitief resultaat intussen bereikte Revis nog niet; het opzettelike domineert het spontane en
bloeiende, dat toch ongetwijfeld in de auteur aanwezig is. De kansen van
Revis staan zeergunstig tot het schrijven van een boeiende roman.
Men heeft aan dit boekje een vrij stevig houvast. Bordewijks Blokken
was allereerst interessant om de uitwerking van het gegeven, Zand is
het om de wijze waarop het belangwekkend gegeven uitgewerkt is met
gebruikmaking van nieuwe techniese mogelikheden. Meer nogdan „BlokGERARD KNUVELDER.
ken- is „Zand" karakteristiek.
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Nico Rost: LEVENSBERICHTEN — De Baanbreker, den Haag —
1931 — 144 blz.
Dit boek is een loflied op de levens van sommige revolutionaire
„heiligen". Het staat nergens uitdrukkelik zo, maar uit een enkel woord,
uit een zinswending valt schrijvers bewondering voor zijn figuren op te
maken. Overt ens zijn het „levensberichten - , geschreven in een stijl van
ren
uiterste en snelle zakelikheid. Zij
voeons in bliksemvaart door de
levens van enkele dichters, bandieten en avonturiers, zO, dat de aandacht
voortdurend op het „levensbericht - en nimmer op de stijl getrokken wordt.
Dit is wellicht de grote literaire prestatie van dit voor geestelik volwasseven boeiendgeschreven revolutionairen-boek.
GERARD KNUVELDER.
Gerben Colmjon: DE TOESCHOUWER --N.V. Litteraire
Boekwinkel, Den Haag — 1931.
De ondertitel, „een sober verhaar, is als een protest fie en „het
moderne" ingegeven als vorm. Het overt ens goedgeschreven, erudiete,
en prettig leesbare boekje — een novelle — zou het beter nog gedaan
hebben, kwamen de figuren wat scherper uit. Het verloop blijft nu jets
te veel „toegeschouwd -, te weinig ingedrongen in psychiese diepten.
juist als hiertoe de mogelikheid zich zal aan voordoen, eindigt het verhaal, zonder dat er al te veel ontraadseld is. Ook hierin heeft de auteur
wellicht zijn soberheid gezocht en zich een wijze zelfbeperking opgelegd.
GERARD KNUVELDER.
Een sober, prettig verteld verhaal.
Arnold Meyer: WI VERGAAN — Het Signaal, Oisterwijk, 1932.
„Wij vergaan- is een hoopgevend boek, niet zozeer voor een gunstige
oplossing van het ern behandelde vraagstuk betreffende de verhouding:
Europa—Azie, als wel voor een meer realistiese beschouwingswijze van
de „school van Leon Bloy". Dit boek stamt klaarblijkelik uit de PaalAristo-mentaliteit, die enige maanden geruchtmakend is geweest in onze
letterkunde, maar al weer even ver achter ons lit als het „fel, maar
beheerst- pamflet „Kolonisatie en Missie" van de zeer ijverige, maar
niet zeer ter take kundige beer Weevers achter dit boek van de tot nog
toe onbekende beer Meyer. We vinden er de eigenaardigheden der Paalauteurs in terug: een eenzijdige voorliefde voor Pius X die het bij deze
heren „gedaan'' heeft (gevaarlike romantiek die bij het verleden en de
doden zweert, am het gebeurende, mitsgaders de rote figuren van vandaag
— Pius XI bijvoorbeeld — te vergeten), --een voorkeur voor apodiktiese uitspraken (een vrij ademend uit land zal „b es lis t weder om
aan zijn onbegrensde expansiezucht toegeven - , blz. 32) — een terloopse
verdachtmaking van anderer inzichten („wij kennen de objecties van. de
moderne democraten, ook die van z g n. Katholieke sociologen ...... ",
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blz. 27), — een stijl die Jacob Geel misschien de hoogmoedige zou noemen („En toch kan men bij de ontmoeting van vele professoren en van
een zeergroot aantal studenten zijn lachen niet bedwingen om de stupiditelt, de mediocriteit, welke uit hun woorden en daden spreekt - ; blz. 55),
— een simplistiese zienswijze en voorstelling van zaken, welke onwetenschappelikheid en ondeskundigheid verraden (als argument contra de
demokratie doet de wasvrouw welke deze heren„aristokraten - alsmaar
naast zich aan het stembureau vinden, opgeld, blz. 20, terwijl een zin
de achteruitgang van het geloof in de wereld belicht: „En nu wij zoo'n
achteruitgang van het geloof zien, moeten wij dit noodzakelijk op de
eersteplaats wijten aan de priesters, die bewust of onbewust niet de
plichten vervullen, die zij te vervullen hadden, - blz. 102). Op blz. 36
intussen lezen we, dat het „kort daarna in Duitschland tot een financieele
crisis kwam, die z o n d e r o v e r d r ij v i n g, in hevigheid alle voorafgaande finantieele crisissen overtrof -, — waarbij de schrijver ons min
of meer stilzwijgend, maar zeer welwillend toestaat de inderdaad grove
o v e r d r ij vinge n, waaraan hi' zich elders te buiten gaat, evenals op
dezeplaats, enigermate te temperen om tot een meer reele taxatie te
geraken. — Kortom: nog altijd knaagt de worm des verderfs (i.c. van de
geestelike hoogmoed en onvoorzichtigheid) aan deze paalmensen, maar
het is — ik herhaal — een hoopvol teken, dat Bloy aanmerkelik minder
geciteerd wordt dan de Bijbel, die als klap op de vuurpijl heeft dienst
te doen.
Hetgodsdienstig absolutisme neemt in dit boek een afzakkertje, het is
op de terugtocht, men scheldt niet meer allereerst ieder voorbijganger
op de we des levens uit, maar bestudeert de problemen, zij
et h hier
en
daar nog wel eens teen de voorbijganger mopperend. Zo is dit boek een
aanmerkelike vooruitgang op het „fel, maar beheerst” pamflet, welks
conclusies het overigens ook geenszins deelt! De herdruk van het pamflet
zal ongetwijfeld de heer Meyer te lijf aan we ens zijn compromisgeest
inzake koloniale vraagstukken, al ware de beer Meyer de heer Weevers
zelf.
* * *

Het boek bestaat nit drie delen: een schildering van de toestanden in
Europa (op 't gebied der politiek, van het sociaal-ekonomies leven,
van kultuur engodsdienst), ene van de ontwaking van het Oosten, en
tenslotte een „verdediging van Oost en West-.
Het beeld is ietwat sombergekleurd, maar dit is niet des schrijvers
schuld. Het reele beeld is nu eenmaal niet opwekkend, en de heer Meyer
heeft weinig anders gedaan dan het uit te tekenen. Want dit is de teleurstelling van het overzichtelik werk: het brengt ons geenszins de mogelikheden ter oplossing van een verzoening tussen Oost en West, — althans
het brengt een woord nieuws. Meyer blijft in het vage: „Op geestelijke
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waarden moet de vereeniging van Oost en West steunen. Op datgene,
wat mengemeen heeft, n.l. het besef van een Goddelijk Wezen en het
gevoel van plichten jegens het Menschdom - , liefst op het Katholicisme
(blz. 263 ,a ja, dat wisten we al, zegt de lezer ongeduldig, concretiseer;
maar dit concrete en preciese blijft achterwege!
preciseer!
Vraag ik den beer Meyer zijn oordeel over de zo juist in de Twede
Kamer aangenomen bestuurshervorming voor Indic, of zijn opinie over
de herendiensten? Zs:5\7er dale hi' mijnentwege niet of in de problemen,
maar als hi' nu eens jets concreets zeide over Nederland en Indic (i.p.v.
over Europa en Azie) zouden we al wat dichter bij huis zijn, z o n d e r
dat de ook door mij gewenste grote lijn ver1 a t e n w e r d voorpietluttige details. Hoe denkt de auteur die over
meer dan 300pagina's druks beschikte, min of meer nauwkeurig over
de wijze waarop de verhouding Nederland—Indic in staatkundig, ekonomies, sociaal, opvoedkundig, religieus opzicht vanuit kath. oogpunt moet
evolueren? Geen woord erover! Meyer zweeft hoog in de lucht, Met
boven landen, maar boven.ganse werelddelen, en intussen is de bestuurshervorming in de Twede Kamer aangenomen ondanks het verzet van
Prof. Kleyntjes! Ik wil zeggen: een platonies bock als dat van Meyer
oefent weinig nuttig effekt uit, omdat het — o zeer verdienstelik!
notuleert, maar de werkelikheid. een verhoudingen voorschrijft. Meyer
verliest zich in te uitvoerige bespiegelingen over zaken die er nets meer
toe doers, bijv. de titels van kolonisatie, en verwaarloost normen voor
te schrijven. Daal af, o Meyer, van uw orakelstoel, begeef u onder de
nederige mensheid als een aristokraat onder wasvrouwen, hood uw mond
gesloten voor overbodige roomsigheden die bier misstaan, maar schrijf
eens zakelik over een o n d e r d eel van het „koloniaal - vraagstuk in
Indie een grondige studie als bijvoorbeeld dr. G. J. Nieuwenhuis deed
in zijn allervoortreffelikst werk „Opvoeding tot Autonomie" (Groningen,
1923), dat aan de wijdste visie een vermogen tot concretisering paart,
waarop ik althans 'alders ben!
Hieraan bestaat behoefte, eindeloos!
reven
Summa summarum, een vlot
escgh
bock (met onvoldoende kennis
van het gebruik der betrekkelike voornaamwoorden overigens!), verzwakkende Paal-mentaliteit, een boek dat synthetics de grate vraagstukken evil
aanvatten, in zijn opbouw helder en duidelik is, dat samenvat het histories
gebeurde in een vlot overzicht, maar niet slag de in enigerlei „oplossingGERARD KNUVELDER.
door gebrek aan concretisering.
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LID WINA
Omdat Gij mij zoo nabij zijt
heb ik uw wil verstaan over mijn leven,
heb ik mijn weerstand opgegeven
en mij dezen tragen dood toegewijd.
Maar heel dit —reemd, lichtschuw torment,
dit mateloos, verzetloos overstroomd worden van
[pijnen
en dit van mijn liefste lust donker verkwijnen :
bedenk, God, wie gij het zendt:
een jonge vrouw, zij heeft uw aarde lief,
zij hecht haar hart aar duizend lieve dingen.
het leven gaf alleen herinneringen
van louter zon tot haar gerief :
zij smacht naar licht in 't smal en donker bed :
vereenzammd, naar het blip rumoer der straten :
zij wil de huizen zien en de gelaten,
de wisseling van arbeid en verzet.
Wannesr dit kleine lam dan klaagt
cm 't bitter kruid, wat het zoo jong mow eten :
zend dan van uit uw Hart een teeken,
dat Gij dit we! verdraagt.
M. MOLENAAR, m.s.c.
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POLEMISCHE PINKSTERZEGEN
AN het feit, dat tienduizend goed-georganiseerde
katholieke meisjes op den tweeden Pinksterdag van
dit jaar 1932 in het .Stallion te Amsterdam, in Nederland, voor een klaarblijkelijk belangstellend publiek van
dertig duizend man een indrukwekkende demonstratie heeft
gegeven, zal niemand de beteekenis ontkennen, die een
oogenblik bedenkt, hoe de katholieken gesitueerd waren in
ditzelfde land in 1832. De cultureele emancipatie was toen
nog slechts de wensch der enkelingen, die onder leiding
van Joachim le Sage ten Broek, de „Roomsch Katholieke
Maatschappij ter bevordering van Godsdienstige Wetenschap en goede zeden voor het Koninkrijk der Nederlanden"
hadden gesticht. Eersc tier jaar later zou bet eerste Katholieke maandblad van cultureelen card verschijnen, na dertien
jaar zou voor het eerst een „algemeen katholiek dagblad"
worden uitgegeven. Broere was pas twee jaar priester, Thijm
vierde zijn twaalfden verjaardag in 1832. Wanneer een eeuw
later vier en dertig duizend katholieke menschen bijeen
waren in Nederland om naar de fiesta van tienduizend katholieke meisjes te kijken, die hun geloofsovertuiging openlijk demonstreerden op een terrein, dat typisch ,,neutraal"
is, dan waarborgde dit feit op zichzelf het massale resultaat
der werking van enkelingen, die een eeuw geleden nog
beginnen moesten met den bouw aan een katholieke cultuur. Alle gevaren van het succes mag men aanwezig veronderstellen in dit sprekende feit, een reden om het succes
te ontkennen wordt daardoor althans niet gegeven.
Merkwaardiger nog wordt de gebeurtenis in het Stadion
voor iemand, die er getuige van was, hoe de vijfde Nederlandsche Katholiekendag in 1931 tijdens de Pinksterweek
belegd, totaal mislukte. Daar was niet alleen geen geestdrift, daar was zelfs geen gematigde belangstelling. Van de
honderd en zeventig menschen, die de plechtige openingsvergadering bijwoonden, was een groot percentage door
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zijn vertegenwoordigend karakter tot aanwezigheid gedwongen. De weinige bezoekers van de slotvergadering konden
vernemen, hoe bij monde van den Aartsbisschop zelf de
mislukking van den vijfden Nederlandschen Katholiekendag
werd vastgesteld. De bladen maakten dit bekend en het
was opmerkelijk, hoe weinig men in het algemeen op deze
bekendmaking heeft gereageerd. De ingezonden stukken
waren schaarsch en weinig bemoedigend. De hoofdartikelen
legden zich bij de geconstateerde nederlaag neer. Het schijnt
wel dat men in het algemeen de landelijke katholiekendag
als een verouderd instituut beschouwt. Het dikke verslagboek werd geen aanleiding tot twistgeschrijf. De meeste
kranten somden vluchtig op, wat er in stond, onder verwijzing naar hun eigen verslag, dat kroniekmatig oncritisch
geweest was. Niemand zei lets, waarover men boos werd.
Als iemand jets gezegd mocht hebben, dat geestdrift verwekte, heeft men die geestdrift niet opgemerkt buiten de
zaal. Zooveel objectiviteit is op zich zelf een oordeel, dat
alle kenmerken draagt van een vonnis. Het meest besproken
onderdeel van den heelen katholiekendag, en waarover gepolemiseerd werd, was het als inleiding toegevoegd spel, dat
tenminste eenigermate op een massale demonstratie leek.
Het Graal-spel in het Stadion was een demonstratie. Het
was misschien al te zeer en al te uitsluitend een demonstratie,
dit wil ik niet beoordeelen. Want het is niet mijn bedoeling,
te schrijven over de gebeurtenis zelf, doch ik Wilde den
lezer een paar gevolgtrekkingen voorleggen, die ik maakte
uit de polemische reacties daarop. De vertooning heb ik
niet bijgewoond. a kan dus geen partij zijn en heb deze
maal het zoo zelden gegunde genoegen der bewijsbare onpartijdigheid. Ik concludeer alleen. En ik concludeer omdat
het belangrijke feit hoogstwaarschijnlijk geen uitzondering
zal blijven, doch zich integendeel herhalen zal, en, hopen
we, vervolmaken, want al zou de vertooning volmaakt zijn
geweest, dan was er nog de stuntelige tekst, die ieder
buitenstaander beoordeelen kan.

6b0
Et was in dezen tekst niets moois. Niets dichterlijk-schOon's.
Niets menschelijk-schoons. Niets gaafs en ook niet een rechtstreeksche kreet des harten, waarbij het Bemis aan ,litteratuur- — zooals de vaardigheid der expressie dan heat —
werd vergoed door een pakkende oprechtheid, een meelijwekkende tragiek, een bruischende vreugd. Het blijft, bij
alle bewondering voor het behaalde resultaat of bij alle
verbazing daarover, een zaak van cultureel belang, dat op
de inwendige en uitwendige stijIloosheid van dezen rijmenden
tekst met nadruk worde gewezen. De Stijl is een graadmeter
der cultuur en de stijl van dit spel was — podtisch-artistiek
gesproken — afwezig. Er valt over diem Stijl niet te praten
wie er fragmenten nit geciteerd zag, zelfs in de meest prijzende recensie, schoot in een lachbui. Ter bevestiging hiervan wil ik slechts enkele strofen aanhalen uit het gedrukte
tekstboekje
Met 't kruis aan zittent wij te eten,
Met 't kruis aan maken wij pret,
Met 't kruis aan words nooit jets vergeten,
Met 't kruis aangaan wij naar bed.
(Blz. 27).
Met 't kruis aan zijn we nergens bang van,
Want het kruisgeeft gevade en kracht,
Met het kruis aangaan wij onzen gang dan,
Want het kruis maakt braaf, lief en zacht.
(Blz. 28).
Wij zijn de Graalcadettenl
Kerntroep van liefde en licht,
Wat zou ons hart beletten
Te doen onzen hemelplicht?

Al schouwdetgijvergezichten
Zoo heimi lijk als vrouw-oog ooit spiedt,
Mocht uwgeloof bergen oplichten,
Zonder liefde zit gijeen niet.
(1311. 35).
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Moeders, wij brengen U veel meer dan duiten
Veel meer dan werk, meer dan koffie en brood;
Bligt toch niet koppig alles bezien van buiten;
Honger is erg, maar de haat is uw nood.
(Blz. 43).

Het zou makkelijk zijn, op deze teksten een ietwat vroolijk commentaar te schrij ven, maar dit zou minder nut hebben dan te zoeken Haar de plaats in onze cultureele traditie, waar deze rimram bij aansluit. Welnu: ik voor mij heb,
wat de dichtkunst betreft, die plaat-i niet gevonden, noch
in de volksche spelen van midde'( cuwers en rederijkers, noch
in de schooldramatiek der geuden eeuw, noch in de lyriek
na 1840. Het is alleen opvailend, dat een gebruikt fragment
van Schaepman uit de Kinderkruistocht-ballade van
diens „Aya Sophia - ) weinig afsteekt bij de uitweiding, die
er in soortgelijke, maar toch zwakkere verzen aan gegeven
wordt. En dit is typisch. Schaepman is de dichter der massademonstratie, de man, die het Roomsche vereenigingslied :
„Aan U, o Koning der Eeuwen - heeft geschreven, en we!
als onderdeel van een „Pius-Cantate - . Dit punt van contact
is van belang voor wie de discussies over het Graalspel gevolgd heeft.
Jongeren hebben bezwaren gemaakt tegen den tekst, ouderen hebben over die bezwaren heengezien en (op zijn
zachtst) den tekst verontschuldigd of verdedigd, zoo ze hem
niet bewonderden. Een man van zoo gecultiveerden smaak
als de heer C. R. de Klerk, aan wiens eerlijkheid en aan
wiens durf tot critiek niemand, dien ik ken, ooit twijfelde,
heeft geestdriftig geschreven: „Voor tienmaal volmaakter
versificatie zou men geen tiende van een tiende willen missen der persoonlijk beleefde spiritueele schoonheidswaarden
en klare gemeenschapsvreugden, waaruit dit godsdienstige
spel is opgebouwd.
Zulk een monumentaal gelegenheidspoeem te zien aanbieden aan de Kerk op den geboortedag van haar stichting..;
— de Roomsche vrouw, die Paulinisch aanvoeit en haar
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zwijgende plaats weet in de Kerk, te zien uitbreken naar
de profaanste velden van het wereldsche Leven met regimenten van maagden om de Heerlyckheit der Kercke uit te
spannen voor een stad van toeschouwers onder den koepel
van Gods zonnehemel ; — het is een vreugde voor den
modernen katholieken kultuurmensch het te mogen beleven"
Hij is zelfs zoover gegaan, te beweren : „Wat een gelukkig inzicht, voor deze Roomsche schoonheid geen vreemde
talenten te leenen 1"
En dat hij met „vreemde" talenten niet bedoelde het talent van andersdenkende dichters, loch het talent van dichters, die geen Graal-lid zijn, blijkt uit wat hij liet volgen :
„Er is op dit oogenblik in Noord en Zuid geen poeet,
die Mia van der Kallen's gedachte en schepping adxquaat
had kunnen verwoorden in verzen ; want de katholieke gemeenschapspoezie moet nog geboren worden, maar Mia van
der Kallen's werk wekt de behoefte en het verlangen er naar.
Is er een literator van de oude Roomsche garde, die niet
gaarne al zijn roem gaf voor een praestatie als deze, die
een nieuwe geestdrift schept onder de geloofsgenooten?"
Tegenover dit oordeel van den vooraanstaanden vertegenwoordiger der „Van Onzen Tijd"-generatie, uitgesproken
in „De TO" van 18 Mei, valt het vonnis aan te halen, dat
Jan Engelman velde in „De Nieuwe Eeuw" van 12 Mei
(dus vOOr de opvoering, waardoor C. R. de Klerk zoo diep
ontroerd blijkt): „Voor ons is de charme maar heel matig.
Wie deze verzen heefc gemaakt weten we niet, en het
interesseert ons ook niet. Het zal weer wel zoo iemand
wezen, die de schoone theorie aanhangt, dat de aesthetiek
en de vormvergoding flauwe kul zijn en dat je moet schrijven, zooals je in het kombuis spreekt. Maar wij blijven
ernstig op onze teenen getrapt en zien van den weeromstuit geen werkelijken graal meer. De waarheid is de
waarheid, maar met banaliteiten doet men Naar onder geen
conditie eer aan. Liever in de stilte dan naar het Stadion".
In een merkwaardig midden tusschen deze uitersten bleef
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bet oordeel hangen van Willem Nieuwenhuis, die de tekst
verontschuldigd achtte, door de opvoering, en in z6Overre,
voor het concrete geval, wellichc het dichtst bij de werkelijkheid bleef, als men gewoonlijk meer kijkt dan hoort bij
massa-demonstraties. Zijn standpunt moge dan ook het meest
juiste geweest zijn, dat de tooneelrecensent, verslag-gevend,
innemen kon, cultureel heeft het niet de beteekenis, die de
twee andere beoordeelaars nadrukkelijk aan hun oordeel
hebben vast-gehecht. De Klerk spreekt uit naam van den
,,modernen katholieken cultuurmensch", Bien hij met het
recht van twee en dertig jaar cultuurstijd vertegenwoordigt.
Engelman spreekt in een meervoud, dat de gekwetste teenen verder dan zijn eigen tiental uitbreidt en bekent
daarbij „van den weeromstuit geen werkelijken graal meer
to zien'', ongeveer zooals De Klerk van den weeromstuit
geen werkelijke taal meer hoorde.
Deze uitersten zijn opmerkelijk, omdat ze breeder strekken
dan het persoonlijke verschil van gevoel tusschen iemand,
die een felle cultuur-demonstratie ziet en iemand, die slechte
verzen voor zich heeft, terwijI hij goede verlangt. Want De
Klerk en Engelman zijn niet slechts repraesentatief voor
een „geslacht" in den huidigen zin, die bijna met den zin
van „gewas - overeenkomt ; ze zijn repraesentatief voor een
phase in den algemeenen groei van het katholiek cultureel
bewustzijn der Nederlanders. De Klerk vertegenwoordigt de
phase van 1900. Engelman vertegenwoordigt de phase van
1925. De Klerk is geboren in 1875. Engelman is geboren
in 1900. Een kwarteeuw is een phase in het rhythme onzer
evolutie. Een ongeveer gelijke tijdsruimte lag tusschen de
geboorte van Le Sage ten Broek (1775) en die van Broere
(1803), tusschen Broere en Thijm (1820), tusschen Thijm en
Schaepman (1844), tusschen Schaepman en De Klerk. De
traditie zoekt haar steunpunten, ze molten dan van ongelijke
draagkracht zijn, op tamelijk gezette tijden. Welnu : het
Graalspel en de gansche Graalbeweging, ofschoon een bezieling der jeugd, heeft de grootste begeestering gewekt
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bij de leeftijdgenoten van, C. R. de Klerk. Zij hebben deze
jeugd van het begin af begrepen en toegejuicht. Hun opvolgers hebben dat niet gedaan. Integendeel : zij hebben
van het begin af een open oog gehad van alle waarneembare feilen van de Graal-beweging en daarop dikwijls
openlijk gereageerd. Het initiatief tot „De Graal" ging uit
van Professor van Ginneken, den meest ondernemingslustigen man zijner generatie. Den grootsten moreelen steun
ontving deze organisatie van Mgr. J. D. J. Aengenent,Bisschop van Haarlem, die als socioloog het scherpst heeft
gelet op het katholieke organisatie-leven, waarvan hij den.
opgang en den bloei heeft meegemaakt.. De grootste aeschetische bewondering krijgt de „Graal - -demonstratie thans van
C. R. de Klerk, den artistieken en intellectueelen leider
der „Van Onzen Tijd"-groep. En dic alles, terwij1 de „Graal een typische jeugdbeweging is. Integendeel werd de eerste
scherts op het, toen nog vage „Graar-initiatief gelanceerd
in „De Gemeenschap" en wel in het allereerste nummer
van den allereersten jaargang (1925), in den vorm van parodische „Concept-Statuten voor den Roomschen Edelknapenbond ter handhaving van den Zwier en de Post - . Ik
citeer daaruit Artikel 7 : „Kleur, snit, etc. van de edelknaperikleeding zal ook door officieel als kunstenaar erkende kunstenaars, die minstens twintig jaar in bet yak zijn, worden
ontworpen. Voorloopig zal de uniform bestaan uit een baret
met veeren, een kleurig wambuis, korte fluweelen broek
met strikken ter zijde der knieen, gekleurde zijden kousen
en gesp-schoenen - . De woorden, die ik liet cursiveeren,
verraden een sindsdien bevestigd voorgevoel. „Het Koninklijke Paaschkruis", de eerste groote demonstratie van „De
Graal- werd in het Aprilnummer der „Gemeenschap" van
1931 met „genegen groet - beoordeeld door Willem Nieuwenhuis, die echter niet naliet te wijzen op „dit valsche
brassen in woorden- en de vraag te stellen : „Voelt men
niet, dat verzen zonder litteraire pretenties lets nonsensicaals zijn, zooiets als sterrenkunde zonder wetenschappelijke
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pretenties?" Hij legde er nadruk op, dat slechte smaak „een
veel gevaarlijker element is, óók voor het zieleleven, dan
z6Oveel
menigeen vermoedt". En vroeg dan „Moet
jaren na nog worden gezegd? - Zijn bespreking, die
in het algemeen welwillend — en zeifs gunstig was, is hem
echter om de aangehaalde uir,cirukkrn kwalijk genornen in
sommige kringen. die van ciez-i Gnial geen kwaad weten, en
zijn waarschuwing is In een zer luchtigen wind geslagen.
De tekst van 1932 was banal .er dan cie tekst van 1931. Hij
was echter ook strijdvaarcel:. Richtte het Paaschspei zich
tegen de rnaascha .,)peiijke cheorie van Flenriette RolandHoist, in het Pinksterspel bestnde Roorrsche vooroordeelen bestreden. .1J-1 het ,,Tweede Tafereel - veldedigen
de „Bewaarerwelen - bij voorbeeld de opvatting, dat er
Godgewijde maagden kunnen bestaan zonder te leven in
het sinds eeuwen ongewijzigde kiooster-verband:
Driewerf zalig de tijd,
dat er maagden gewijd
aan den Bruidegom Jezus, nu mogen
met haar open gelaat
zich vertoonen op straat
in den strijd tegen zonden en logen.
Naast het mannelijk recht
vaart de liefde vaak slecht
en besluipt hoovardij vele zielen;
maar bij vroawelijke min
krijgt het recht ook zijn zin
en zij eindigen beiden met knielen.

Tegen de bestaande opvatting, dat alle dansen verdoemelijk zou zijn, wordt ingebracht :
In den dans van de Graal
hervond Godsdienst een taal,
die ontijdig vertilde tot pooze,
dien ook wij dansen mee
op de maat van Uw bee
van de hemelsche en argelooze
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Het is weliswaar moeilijk, deze dingen lomper te zeggen
maar het heeft zijn beteekenis, dat zij gezegd worden. Op
dezelfde stijllooze, maar apolgetisch bedoelde manier wordt
verantwoord, dat de Graal een leekenbeweging is, die,
buiten de rechtstreeksche leiding van den bisschop, niet
door priesters wordt gedirigeerd. Voor den goeden verstaander is dit tenminste hoorbaar in de passage over Joels
prophetic, eindigend met de strofe
En hier staan thans die slavinnen.
Waarvan Joel toen voorzag,
Dat zij vol van Geest en minnen
Zouden leven hunnen dag.
-- Morgen rijs : en Avond: daal l -Christus' volheid : zegepraal

Vervolgens wordt een twistgesprek geensceneerd tusschen
de vrouwen, die zuiver sociale bekommering als de voornaamste roeping der vrouw zien en de meisjes, die weten,
dat het geestelijke voor het stoffelijke gaat, al dreigen zij
in hun poezie wel wat lichtvaardig te oordeelen over de
wijze, waarop een godsdienstig leven de maatschappelijke
ellende kan bestrijden. De stelling : „het kruis maakc braaf,
lief en zacht" is in dit opzicht voor een ongewenschten
uitleg vatbaar. En eindelijk wordt er geredetwist tegen
de negentiende eeuw. Deze strijdvaardigheid is prijselijk in
jonge menschen, maar ze komt sterk overeen met de strijdvaardigheid van het jaar 1900, toen Schaepmans „Credo,
pugno" werd verteederd tot het „Credo, meditor" van
C. R. de Klerk. De grootste overeenkomst ligt in het accent.
„De Graal" onderstreept haar polemiek door een stemmingvol
bewegings-spel, zooals „Van Onzen Tijd" zijn bestaansrecht
(meditor, ergo sum 1) bevestigde door 'n stemming-voile dichtkunst. Als vrouwenbeweging, als leekenbeweging, als vreugdebeweging, demonstreert de „Graal" in de aangehaalde zelfbevestiging nieuwe idealen, wier kracht men niet onderschatte, zelfs niet bij de meest sceptische verwachtingen
voor haar uitwerking. Maar als massa-beweging verwerkelijkt
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de „Graal- bet ideaal van de „Credo, meditor''-groep, als
massa-beweging realiseert zij den jeugddroom van de ouderen,
Prof. van Ginneken, Mgr. Aengenent, C. R. de Klerk. Wie
eenig gevoel heeft voor den groei van een traditie zal dit
aanvaarden. Individueele gedachten behoeven jaren om te
worden omgezet tot massale Baden. Voor wie dit wil beseffen, words de zinsnede van C. R. de Klerk begrijpelijk,
dat ieder Roomsch dichter der oudere garde „gaarne al zijn
roem gaf voor een prestatie als deze, die een nieuwe geestdrift
schept onder de geloofsgenoten - . De geestdrift, die voor
de breede schare der geloofsgenoten thans gloednieuw is,
was de geestdrift der vooruitstrevende enkelingen van 1900.
Zooals de geestdrift der katholiekendagen correspondeerde
met de geestdrift van Schaepmans generatie, zoo correspondeert de geestdrift der stemmige massa-betooging met
de geestdrift van De Klerks generatie.
Daarmee verwijt ik de „Graal - geen ouderwetschheid,
maar ik erken haar massaliteit. Het massale is nooit een beginpunt, maar altijd een resultaat. Doch daarmee lijkt mij
voorloopig wel het raadsel verklaard van een „jeugdbeweging - , die zonder eenig contact te aanvaarden, bestaat naast
een „beweging der jongeren". Men kan deze beide cultuurfactoren niet vergelijken, omdat massa en individu ongelijkwaardige grootheden zijn. Ook kan men het tempo der aanpassing niet forceeren. Eenige Graalleidsters zouden met
eenige jongeren voeling kunnen houden, maar hun bezieling,
zou wellicht in haar kracht geschaad worden door ontleening aan wat nog rijpen moet. De massa van 1960 zal
een andere zijn dan de massa van 1930, omdat de denkers
en dichters van 1930 andere zijn dan die van 1900. Ik zeg
niet, dat zij beter zijn ; zij hebben nog toekomst genoeg om
dit te doen blijken, als het zoo is. Het wordende mist de

gaafheid van het voltooide ; het heeft daarentegen andere
deugden.
Engelman, die wegens de gekwetstheid van zijn noodzakelijk stijlgevoel „geen werkelijken Graal weer ziet", De

608
Klerk, die bij de verwerkelijking van zijn schoonsten droom
geen werkelijke teal meer hoort, hebben een vruchtbare
tegenstelling uitgedrukt, die ieder hunner het verscandigst
zal doen te aanvaarden zonder verder polemisch commentaar. Die tegenscelling is leerrijk. Zij houdt voor De Klerk
de waarheid in, dat geen geestdriftige strijd van jaren onbeloond blijft, zij beteekerit voor Engelman, dat een geestdriftige strijd, die wellicht nog jaren eschen zal, niet overbodig is gemaakt door het werk zijner voorgangers. De
oudere ziet zijn verleden bevestigd, de jongere ziet zijn
toekomst gewezen. De emancipatie van de Nederlandsche
katholieken vordert. Zij is echter nog lang niet voltooid.
ANTON VAN DUINKERKEN.
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AFSCHUIVEN
Eens Baden we, als zondaars, 't mea culpa" mee,
en waren liever Tollenaar dan Farizee.
Nu zijn we braaf en zonder schuld, want alles is
de schuld van Marx, Moskou en S.D.A.P.
FRANZ VON OLDENBURG ERMKE

WERKGEVEN DE WELDADIGHEID
Hij schonk een kansel aan de kerk.
Men schreef veel deugden op zijn zerk,
maar eens moog' van dien kansel klinken
een streng woord over loon en werk.
FRANZ VON OLDENBURG ERMKE

WERKNEMENDE WELDADIGHEID
Soms gaf hij 'n gulden op de schaal,
en bij zijn dood kwam er geen verhaal
vol lieve leugens in de krant.
It Deert niet. God gelooft geen krantentaal.
FRANZ VON OLDENBURG ERMKE
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DE VEROVERING VAN MAASTRICHT
1632-1932

T

OEN verleden jaar de Eerste Nederlandsche Bouwma-

terialententoonstelling in Maastricht geopend werd,
voerde daar o.a. het woord de voorzitter van de Kamer van Koophandel, de beer J. Schaepkens van Riempst,
die doelend op de verovering van Maastricht door Frederik
Hendrik in 1632, het komend jaar (1932) een „jaar van roues"
voor de bevolking der stad noemde. Jhr. J. Graafland is tegen
deze uitlating te velde getrokken i), niet omdat hij van tegenovergestelde meening was — want hij weerlegt dhr. Sch.
v. R. nergens, — maar omdat hij vond dat een K. v. K.
voorzitter zoo lets niet mocht zeggen (waarom in Godsnaam
niet 7) en bezwoer uitdrukkelijk over die heele kwestie van
1632 maar liever niet meer te spreken.
Er schijnt in Maastricht een zekere angst voor de geschiedenis te bestaan. Toen voor enkele jaren de 700-jarige stadsrechtenverleening had kunnen herdacht worden — Roermond zal dit jaar hetzelfde 'met een luisterijk feest vieren
— was er geen sprake van dat dit feit op een of andere
wijze zou gememoreerd worden. Het stadsbestuur voelde
er absoluut niets voor. Nu in 1632 weer een feit uit de geschiedenis onzer stad te herdenken vale, bezweert men ons
geen ouwe koeien uit de sloot te halen, met andere woorden om de geschiedenis onzer stad dood te zwijgen. Dat
laatste zal dan ook gebeuren. Zelfs academisch gevormde
historici zijn van meening dat het verleden moat blijven rusten om toch vooral geen gevoeligheden te raken.
Intusschen geven de Protestanten ons een lesje in zelfstandigheid en fierheid. Zij geven een historisch gedenkboek
uit, waarin zij door geleerden als Prof. Knappert hun kijk
op de gebeurtenissen rond 1632 laten uiteenzetten en zonder er zich ook maar 't minste van aan te trekken wat de
1) Zie„De Tijd” van 25 April en het weekblad „Vlaanderen" van 26
Aril
1930.
P
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Katholieke omgeving er over denkt, vieren zij het 300-jarig
bestaan der Protestantische Gemeente in Maastricht.
Niemand zal daar eenig bezwaar tegen maken. Weliswaar
was de nieuwe leer al in 1532 en vooral in de jaren 1566
en volgende in Maastricht doorgedrongen, doch de tegenwoordige Ned. Hervormde Gemeente dateert van 1632.
Erger is echter het volgende
Deze Protestantsch-Kerkelijke feestviering in 1932 en daartegenover de als geslagen zwijgende Maastrichtenaren, kan
niet anders verstaan worden dan als de bevestiging van wat
we op de lagere school leerden, dat in 1632 het Hollandsche'Protestantisme een glorieuze overwinning behaalde. Bij
het ontbreken eener eigen Limburgsche geschiedbeschouwing, kijken wij door den Hollandschen bril naar de historische feiten en .... zwijgen. Enkele durvers, doch daarom
niet minder slachtoffers van het centrale Hollandsche geschiedenisonderwijs op school, gaan misschien rouwen.
Doch dit staat wel vast, dat te Maastricht 1632 niet ongeiukkiger kan voorgesteld worden, dan als het jaar van de
„Overwinning van het Protestantisme".
Immers 't Protestantisme heeft hier nimmer iets bereikt, wat
de moeite waard was. Het bleef beperkt tot de Hollandsche
ambtenaren en het garnizoen. Doch vooral — en dit is nog
van veel grootere beteekenis — als we zien, hoe Frederik
Hendrik bij de capitulatiebepalingen, tot groot ongenoegen
der Protestanten steeds de Katholieken de hand boven het
hoofd houdt, blijkt daaruit zeer duidelijk, dat de stedenbedwinger zijn beroemden tocht naar 't Zuiden niet ondernam
om aldaar 't Protestantisme te vestigen, doch met de intentie, die de oorspronkelijke intentie van den geheelen tachtigjarigen oorlog was : De Nederlanden in hun geheel van
Spanje te bevrijden.
Dat Frederik-Hendrik's tocht Tangs de Maas in verband
stond met de mislukte samenzwering van de Zuid-Nederlandsche adel onder den Berg en Warfuzee zou ook in
strijd zijn met de voorstelling, dat de stadhouder 't Protes-
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tantisme Wilde verbreiden. Van uit de Zuidelijke Nederlanden
zelf zou in die dagen immers nimmer een hand uitgestoken
zije om een verbreidingstocht van het Protestantisme te
steunen.
Dit zij voor den Protestant een rede om zijn „viering"
jets te matigen en de vestiging van het Protestantisme
niet al te nauw te verbinden aan den persoon van Frederik
Hendrik en aan het wapenfeit van 22 Augustus 1632, —
voor •den weldenkenden Maastrichtenaar vervalt meteen een
van de voorname aanleidingen, waarom hij zou moeten
treuren en rouwen.
Zou echter 'n gewone Hollandsche viering, dus zonder
eenige bijgedachte aan Protestantisme, wel in den srnaak
vallen 7 We meenen ook dit te moeten betwijfelen. Zelfs
iernand als Jhr. Graafland, die men toch niet van anti-Hollandsche gezindheid zal beschuldigen, vindt 't het veiligste
over dat heele geval maar niet meer te spreken.
Er zouden zeer weinig Maastrichtenaren voor te vinden
zijn om er een Hollandsch nationaal feest van te maken.
Natuurlijk, ook Maastricht heeft zijn Hollandisten. Hieronder
verstaan we degenen, Wier Franschspreken van de vorige
eeuw in Hoog-Hollandsch is overgeslagen en die bij een
eventueele Russische overheersching 't eerst Russisch zullen
praten, aangezien de taal van den „overheerscher - nu eenmaal de taal pleegt te zijn van den deftigen stand. Praat
echter den doorsnee Maastrichcenaar van een dergelijke
viering en hij zal U vragen of ge heelemaal gek zijt. Hij
ziet de inname van Maastricht als een Hollandsche overwinning op den Maastrichtenaar. als 't begin van de Hollandsche overheersching, Welke naar zij meening, heden ten
dage nog altijd voortduurt.
Is dit de juiste kijk? Ons dunkt van niet. Het uitspelen
van den wensch der Maastrichtenaren van driehonderd jaar
geleden is niet gelukkig. Maastricht werd in 1632 met evenveel woede verdedigd tegen den Hollander als in 1579
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tegen den Spanjaard. Het ophalen van belegeringsgruwelen
en tafereelen, die niets meer dan de ruwheid van die tijden
doen zien, is valsch en tendentieus propagandawerk. Bij de
burgerij zat in die dagen weinig belangstelling voor de landspolitiek. De meeste belegeringen geven ons te zien een
bevolking, die den militairen gouverneur smeekt, de stad
toch maar gauw over te geven om haar volledige verwoesting te sparen. En de verbittering waarmee de burgerij sours
meestreed, zooals in 1579, werd voornamelijk ingegeven
door schrik voor de te verwachten plundering der soldaten.
Of 't Spaansche of Staatsche waren, vriend of vijand, voor
den burger dier dagen waren het steeds vijanden.
De laatste keer dat Maastricht zelfstandig handelde, was
Coen de stad aansloot bij de Pacificatie van Gent en zich
in 1579 tegen de Spanjaarden verdedigde. Dat was een
daad geweest, gewild door het Maastrichtsche yolk, dat
zich door de ambachtsgilden kon doen Belden. Daarna zijn
de previlegies vernietigd en de gilden ontwapend. Maastricht is een bezette stad, waarvan de bezetters eerst Spaanschen, dan Staatschen en bij onderbreking driemaal Fransche
troepen waren. Naar den wensch der burgerij words niet
meer gevraagd.
Willen we echter de beteekenis van Frederik-Hendrik's
veroveringstocht goed begrijpen, dan dienen we dien te
beschouwen in 't kader van de landspolitiek dier dagen:
't laatste stadium van den tachtigjarigen oorlog. De nationale
opstand van de Nederlanden tegen Spanje is dan allang
van karakter veranderd. De vrijheidsoorlog van 't Nederlandsche yolk is geworden de oorlog tusschen twee mogendheden:
de Hollandsche Republiek tegen Spanje. De oorspronkelijke
idee, de geheele Nederlanden aan Spanje te ontrukken,
heeft men reeds geruimen tijd laten varen, en de gewesten
van de Hollandsche Republiek zijn er slechts op bedacht
hun eigen grondgebied te beschermen. De belangstelling
voor de oorlogsverrichtingen te lande is zoo grant niet meer.
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Bij alle ontzag, dat men voor Frederik-Hendrik's krijgsverrichtingen had, verwijt men hem, dat hij het zee-wezen, dat
Holland het meest ter harte ging, verwaarloosde. De veroveringstocht langs de Maas was een krijgsverrichting, die,
hoe ingenomen men ook met de resultaten was, nu niet
zoo erg veel bijval uit 't noorden kreeg. den tocht naar
Duinkerken, vanwaar kapers de Hollandsche handelsvloot
zooveel schade berokkende, dat was een plan gerijpt in de
Staten-Generaal, doch vondt weinig instemming bij Frederik-Hendrik, die slechts met tegenzin dien mislukten tocht
in 1631 was begonnen.
De veldtocht langs de Maas is voor een voornaam gedeelte toe te schrijven aan het Zuiden zelf. De ontevredenheid in de Zuidelijke Nederlanden tegen het Spaansche
bewind was weer zoo hevig, dat de voornaamste leiders
hier plannen beraamden voor een nieuwe opstand. De hoofdaanieggers waren Graaf Hendrik van den Bergh, de prinsen
van Espinoy en Barbancon, de hertog van Bournonville, de
graaf van Egmond en de graaf van Warfuzae. Deze roepen
den steun in van de Republiek en van Frankrijk om de
Spanjaarden te verdrijven. Frederik Hendrik zou vanuit 't
Noorden, een Fransch Leger vanuit 't Zuiden een inval doen.
Behoud van privilegien en van den ouden godsdienst was
toegezegd. De Waalsche provincien zouden aan Frankrijk
komen, de rest t.w. Vlaanderen, Brabant, Opper-Gelder en
Limburg zouden samengaan met het Noorden. Het is wel
eigenaardig hoe dicht de Nederlanden Coen geweest zijn,
bij wat thans nog door de Groot-Nederlanders als de ideals
oplossing wordt aangezien.
'at was in ieder geval het doel van den Maas-veldtocht
van Frederik-Hendrik, wat men niet ten onrechte de GrootNederlandsche plannen van den Stadhouder noemt.
De uitkomst is anders geweest. Toen de hertog van Aerschot zijn medewerking aan den opstand in 't Zuiden niet
durfde te geven, mislukte deze. Slechts hier en daar was
er jets te merken van oproerigheid onder de bevolking. De
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beloofde steun van Frankrijk bleef uit. Richelieu vond het
plan voor Frankrijk niet voordeelig genoeg en had de handen
gebonden door binnenlandsche moeilijkheden. Van den Bergh
poogt nog tevergeefs met een Leger vanuit Luik den Stadhouder te steunen. Wanneer de prins van Oranje Maastricht
heeft ingenomen staan de zaken als volgt
Brussel, de aartshertogin Isabella, is niet alleen tot een
zeer voordeelige vrede geneigd, waarvan verwijdering der
Spaansche troepen de eerste voorwaarde zal zijn, doch voelt
zelfs voor een of- en defensief verbond met 't Noorden,
om dat verdrag te handhaven, desnoods gezamenlijk tegen
Spanje.
Deze houding neemt Isabella aan onder den aandrang
van de leiders van het Zuiden, de trouwgebleven adel en
onder den druk van Frederik-Hendrik's veroveringen.
De opstandige Zuidelijke edelen zetten Frederik-Hendrik
echter voortdurend aan op eigen gelegenheid zijn veroveringen voort te zetten. In onderhandelingen gaan dan de
goede kansen verloren. Daarna zit voor goed de klad in de
oorlog te land. Aanslagen op Brussel en Antwerpen mislukken. In 1637 weet de Prins Breda nog te veroveren.
Steeds duidelijker komt aan het Licht dat Holland, voornamelijk Amsterdam de verdere veroveringen vreest, vooral
de inname van Antwerpen, dat Been geringe concurrent
van Amsterdam zou geworden zijn, wanneer de Republiek
zich zoo Zuidelijk ging uitstrekken. Toch besefte ook de
jonge Stadhouder Willem II nog, de zoon van FrederikHendrik, dat 't Zuiden, voornamelijk Antwerpen, 't noodige
tegenwicht zou vormen tegen de almacht van Amsterdam
en hij wil na den vrede van Munster den oorlog opnieuw
beginnen. Tijdens de ijverige voorbereidingen van een aanval op Antwerpen echter, stierf hij plotseling.
Dit zijn in groote bin omstandigheden, waaronder we
Frederik-Hendrik's veldtocht maar al te weinig plegen te
bezien. Zoowel het aandeel van het Zuiden als
de steeds duidelijker tegenzin van Holland
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onderstrepen we tegenover de al te simplistische voorstelling, dat de Hollandsche sta dhouder, verfoeid al s de antichrist en gevreesd
als een Saraceen het Zuiden is komen binnenv a 11 e n.
Het is altijd zeer gevaarlijk geschiedenis te construeeren
op verondersteld andere feiten dan in werkelijkheid hebben
plaats gehad. Toch wagen we 't even : Gesteld dat inderdaad na de verovering van Maastricht, het Zuiden in zijn
geheel was opgestaan, dat Maastricht niet 't eindpunt was
gebleven van dien veldtocht, dan gelooven we niet dat de
Republiek der 7 Vereenigde Gewesten er ooit in geslaagd
zou zijn de 10 anderen der 17 Nederlanden als „wingewesten - er op na te houden. Dat kon met die twee op 't
Zuiden veroverde gebieden nog precies.
We zullen deze veronderstelling maar niet verder uitspinnen. Zij wordt de toekomstdroom van het Nederiandsche
yolk, zooals alleen de Groot-Nederlanders dien thans durven
droomen. De door ons gememoreerde historische omstandigheden mag de Zuiderling toch wel goed onder oogen zien,
alvorens zijn houding te bepalen tegenover den herdenkingsdatum van dit jaar. Het zijn Been nieuwe ontdekkingen.
Men kwalificeeren dit niet als een opvatting als een ander.
Het is eenvoudige „geleerdheicr van ieder hand- of leerboek.
Nu kan men zeggen : alles goed en wel, we zaten en
zitten toch maar met de gevolgen te kijken".
Het kan niet anders of men denkt hierbij aan de Maastrichtsche annexionnisten. Deze bestaan echter niet meet
en degenen, die meende, dat „Kunst en Vermaak" door de
voorgenomen opvoering van „La Muetti de Portici - in 1930
blijk gaf van annexionnistische gezindheid, waren zeer slecht
ingelicht. Hoogstens zou een beetje plaatselijke sensatie de
onschuldige drijfveer geweest zijn. Het bestuur van een
gezelligheidsvereeniging kan men moeilijk kwalijk nemen,
dat het aan de mogelijke gevolgen, aanleiding tot verkeerde
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conclusies, niet gedacht had. De werkelijke gezindheid
bleek, Coen „de TO - hun op deze gevolgen gewezen had
en de heeren van het bestuur aanstonds naar Luik vlogen
om een ander stuk en volledig in vol ornaat voor 't voetlicht hun onschuld te betuigen stonden, hou en trouw
zwerend aan Nederlandschen Staat en Koningin 1
Van 't heele geval heeft ons dat gedwongen terugkrabbelen van 't Bestuur het meest gespeten. Wat bun betuigingen van trouw aan 't Nederlandsch gezag betreft, verdienen ze onvoorwaardelijk geloof : zij vertolkten de gevoelens
van den geheelen kunst- en vermaak-zoekenden schouwburg,
die als hun academisch gevormden voorzitter de politiek
zoo verre van zich werpen, dat ze als hij er wel het juiste
inzicht in zullen missen, een alleszins te waardeeren eigenschap, daar de politiek steeds de gezelligheid bederft.
Daar steekt 'n echt annexionist toch karaktervol en gunstig tegen af, hoe men over zijn standpunt verder ook denkt.
Er zit toch wel wat in, om nu nog in Maastricht, dat zich
geheel heeft aangepast en in zijn lot geschikt, annexionist
te zijn. En in zooverre het annexionisme geboren is uit oprechte liefde voor de stad is het zeer sympathiek. We
denken hier nog niet aan achteruitstelling in betrekkingen
of een verwaarloozing der industriebelangen. Doch, zie
Maastricht, zooals het daar Licht, gekneld tusschen de grens,
erger dan ooit tusschen zijn ijverig afgebroken wallen en
poorten. De stad is ontstaan en gegroeid vanuit 't Westen.
Maastricht, kijkt om zoo te zeggen naar de Kempen en de
verre Vlaanderens. Als ge het oude Tricht eens echt wilt
binnenkomen, moei ge vanuit 't Westen komen. Dan voert
de Tongersche heerbaan, die e'en rechte lijn is tusschen
twee Lieve Vrouwekerken die van Tongeren en die van
Maastricht, U naar 't hart van de oude Bisschopstad. Vandaar brengt U de Brusselsche straat midden op de groote
markt, het centrum van Maastricht na zijn vroegste periode
en U hoeft tenminste niet — zooals tegenwoordig alle
hooge personages met een hoek van 180 Braden — naar
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den voorkomt van het stadhuis te worden gebracht. Nu de
nieuwe Maasbrug ons naar 't achterpoortje brengt, wordt
nog eens schrijnend gedemonstreerd, hoe het prachtige stadhuis eigenlijk bet achterste voren is komen te liggen, terwiji
onze voorouders het toch goed gebouwd hebben.
Dat Maastrichts . sterrestralen voor meer dan de helft
verduisterd zijn, kan men rethorische beeldspraak noemen.
Het is sevens nuchtere werkelijkheid. Zijn groote wegen,
de Smeermaeser- en Cabergerweg naar de Kempen, zijn
Bilserbaan naar Hasselt, Diest en Antwerpen, zijn historische
handelsstraat naar Tongeren, St. Truiden en Brussel, zijn
groote baan het Jekerdal in, om alleen de groote te noemen 1 — het zijn allemaal afgesneden levensaders, die met
hun breedte geen raad weten en U in 'n half uurtje aan
'n douanehuisje brengen, waar men U vertelt, dat sours niet
een voertuig per uur passeert.
We zullen niet tellen met hoeveel treinen, trams en bussen
we naar Sittard en Heerlen kunnen geraken, ofschoon we
daar toch ook maar 25 K.M. breedte hebben, maar het
povere spoorlijntje naar Hasselt, waar niet den sneltrein
loops en de „leege Belsjen tram- zijn meer dan voldoende
om Maastricht te verbinden met de streek die onder den
rook der stad ligt.
Maastricht kan zelfs niet 't marktcentrum van zijn meest
directe omgeving zijn, en is er wel iets waar 'n stad meer
recht op heeft? Er zijn bovendien nog meer andere, hoogere
waarden dan economische. Als er ergens een volksgemeenschap vaneèngescheurd is, dan is 't toch wel hier.
In zooverre het Maastricht's annexionisme 'n uiting was
van spijt over deze verscheurde volksgemeenschap, in zooverre het wortelde in oprechte liefde voor 't eigen yolk,
dat men niet uiteengescheurd Wilde zien, ja in zooverre
verdient het sympathie van een ieder, daar de liefde voor
de eigen volksgemeenschap goed en natuurlijk is en ons
ook door de H. Kerk als deugd wordt voorgehouden. Tegen dat snort annexionisme kan zelfs geen Hollander bezwaar
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hebben, tenzij hij een overdreven staatsaanbidder is en met
de natuurlijke rechten van een y olk geen rekening wenscht
te houden. Dit annexionisme is in wezen niets anders dan
wat Vlamingen en Dietschers nastreven en wat ook de
Limburgsche Liga nastreeft. Dit is 't terrein, waar om zoo
te zeggen Schaepkens van Riempst en Graafland elkander
de hand kunnen drukken.
Doch in zooverre het annexionisme ontspruit aan de overdreven bewondering voor de „culture francaise - en het
den eigen volksaard wil afwerpen om de zegeningen der
vreemde cultuur in te halen, in zooverre is 't annexionisme
cegennatuurlijk en verwerpelijk. Hieromtrent mogen voorstanders zich wel enkele waarheden diep in 't geheugen
prenten, vooral de waarheid, dat men niet van volksgemeenschap kan en mag wisselen als van overjas. „Die zijn vader
en moeder versmaadt is gezonken beneden het dier, maar
ook hij die zijn volksgemeenschap verloochent daalt tot het
benedenmenschelijke en pleegt verraad aan die machtige
godsgave hem geschonken als de natuurlijke basis van zijn
ontwikkeline. (Mgr. Hoogveld).
Mocht de Maastrichtenaar zich al eens beklagen over
verwaarloozing van de zijde van Holland, het lot van Vlaandren, dat nu al honderd jaar vecht om zijn elementairste
volksrechten, heeft de idee „Maastricht bij Belgie" alle aantrekkelijkheid doen verliezen.
Terwijl het oudere geslacht is blijven hunkeren naar den
driehoek Luik — Brussel — Parijs, heeft het latere geslacht
zich bij de politieke feiten neergelegd en Noordelijk gericht. Hun streven is : den afstand tusschen Maastricht en
den Moerdijk zooveel mogelijk in te krimpen. Het Noorden
naar Maastricht voeren in congressen en bedevaarten is hun
doe!. In het Noorden erkend en aangezien te worden is hun
hoogste zorg.
Het klaarder inzicht echter dat thans door dringt over de
waarde en beteekenis eener volksgemeenschap werkt corrigeerend op beide zienswijzen.
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Onder de jongste generatie meenen we dat tengevolge
daarvan een derde cultuursstrooming baan breekt. De spreuk,
die zij in haar schild voert is : volledige bezinning op de
eigen Limburgsche Volksgemeenschap.
Haar standpunt is dat van den Maastrichtenaar, die onbevangen zijn blikken rond laat gaan in het land der oude
Limburgsche Heiligen van Tongeren en Tricht, van Wintershoven en Munstervilsen, van Maaseyk, Susteren, Houthem,
Rolduc, Loon en St. Truiden. Zijn aandacht richt zich niet
op de staatsgrens, doch er overheen met volkomen negatie
dier grens.
De Maas is voor hem geen scheiding, doch, wat zij steeds
was, het bindende element in de Maasgouw. Deze zienswijze kan niet anders dan ingang vinden in 't hart van
iederen Limburger, al was 't uitsluitend met gevoelsargumenten. Haar wetenschappelijke fundeering haalt zij echter
uit de moderne leer der volksgemeenschap, zooals de universiteiten met Nijmegen vooraan, ze thans doceeren. 't Zijn
dan ook de Universitairs van Maastricht, Roermond en Weert,
die — al was 't Tangs geweldige omwegen via Gent, Leiden
of Groningen — de Hoogeschoolstudenten van Bilsen, Lanaeken en Maeseyk 't eerst vonden en onvermijdelijk terecht
kwamen op 't terrein waar een ziener als Dr. Moller reeds
voor jaren pionierswerk verricht had.
Men overschatte den omvang dezer „beweging - niet, doch
wachte zich eveneens hare levensvatbaarheid to onderschatten.
Ook van uit dien hoek wordt 1632 bekeken.
De voorname beteekenis van 22 Aug. 1632 is dat deze
gebeurtenis de staatsgrens hier bepaald heeft, zooals ze thans
nog is. De gevoelens waarmee de herdenkingsdatum tegemoet gezien wordt zijn geen andere, dan die waarmee men
thans de grens beschouwt. De bijzondere Protestantsche
zienswijze daargelaten, zijn die gevoelens driedrlei, waarvan
de laatste de juiste zijn.
Een Protestantsch feest 7 Dat moeten de Protestanten zelf
weten. Maar dan asjeblief binnenshuis.
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Een Hollandsch feest7 Geen sprake van] Een dag van
roues evenmin,
Wat dan we]? Een Nederlandsche gedenkdag.
Wij gedenken dit felt dat in de geschiedenis
van den Nederlandsche stam van voorname beteekenis is geweest. Wanneer we treuren, dan
is dit om de gespletenheid in de Limburgsche
cultuurgemeenschap, die er heden nog een gevolg van is.
Wij moeten niet vieren, maar gedenken, zooals de Unie
van Utrecht herdacht is door Prof. Gerretson, bij Lange na
Been „vierine. Het zij een aanleiding om te wijzen op de
keerzijde van Holland's glorie, op de tragiek van den niet
half geslaagden opstand tegen Spanje. Gedenken zullen we
het burgerbloed, dat meer dan in Welke Nederlandsche stad
ook, bier in Maastricht tijdens de tachtigjarige worsteling
vergoten werd. Gedenken zullen we, dat ondanks dat, Maastricht nog steeds het felst getroffen wordt door de scheuring der Dietsche landen.
Een dergelijken blik in het verleden kan 't juiste inzicht
in de toekomst niet anders dan ten goede komen.
Het zal den Maastenaar in alle opzichten goed doen eens
lets te hooren uit de roemrijke geschiedenis zijner stad en
wellicht stijgt de belangstelling van den intellectueel voor
de hangende problemen in onze Dietsche volksgemeenschap,
waarbij Maastricht een der meest geinteresseerde steden is.
Maastricht, voorjaar 1932.

KAREL MATTHIJS.
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GUIDO GEZELLE'S EROS

H

ET voortreffelik geschreven en diep overwogen opstel

van Urbain van de Voorde 1), ofschoon het heel wat
meer gee C, heeft nochtans geen verdere strekking
dan te willen zijn een psychologiese verklaring van de
volgende vijf verzen uit Gezelle's dichtwerk: „Een bonke
Keerzen, kind", Dien avond en die Rooze", beide van 1858
en opgedragen aan Eugene Van Oye ; „Ik misse U", aan
denzelfde, geschreven in 1859, toen Van Oye het Seminarie
reeds verlaten had. En verder de „Brief" van 1859 en „Hoe
vaart gij", van Augustus 1860, beide aan Edmond Van
Hee", blz. 31. „In de vijf bovenvermelde gedichten, zo zegt
hij op dezelfde bladzij, is alles wat binnen het bestek van
dit opstel van belang is geconcentreerd en tot een toppunt
van intensiteit opgevoerd".
Ik wil onmiddellik vaststellen, dat een zielkundig cornmentaar juist op deze vijf verzen volkomen gemotiveerd is :
omdat ze vervuld zijn van een uitzonderlik levensgevoel,
dat in geen enkel ander gedicht van Gezelle, altans zo
hevig, zich openbaart : en dat om het object, waarheen het
zich hartstochtelik richt — twee leerlingen van het College
te Roeselare — een delicaat aspect vertoont van des dichters intiemste gemoed.
lets anders is, of de verklaring zelve van deze verzen
aannemelik is. Want van de Voorde poneert als thesis, dat
ze geschreven zijn onder den invloed van het verheven
liefdegevoel, dat door Plato — voor het eerst en in alle
bewustheid — als „de hemelsche Eros, die den lievende
en de geliefde het bestreven der deugd nadrukkelijk aan
het hart legt", gesteld words tegenover „de lage en de
gemeene Eros, die meer verliefd is in de lichamen dan in
de zielen", (blz. 11 en 12), de hemelsche Eros „die, zich
vermeiend in de argelooze schoonheid van den opgroeienden
I) Guido Gezelle's Eros door Urbain van de Voorde : 1930; Het Kompas Mechelen; De Spieghel Amsterdam.
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knaap, en dezen opvoedend in goedheid en deugd, de
minnende ziel zelf opvoert tot de onsterfelijke Ideedn van
het Ware, het Schoone, het Goede ...." (biz. 59).
* *

*

In het vlaamse maandschrift : De Tijdstroom, jrg. 1931 en
1932 heeft Leo Galle de onhoudbaarheid van deze opvatting trachten aan to tonen, waarop Urbain van de Voorde
met een nadere uitleg van zijn oorspronkelik betoog heeft
geantwoord.
Met Leo Galle noem ik de stelling van van de Voorde
uiterst gewaagd : echter niet wegens „de ruimte, die gaapt
tusschen Plato's Eros en een priester, die zich de vaste
lijnen van zijn leven getrokken weet - . Want zelfs aangenomen, dat de platoniese Eros „terzelfdertijd een goddelijk en een menschelijk, een hemelsch en een aardsch
element in zich vereenigt" — gelijk van de Voorde ons
nader uiteenzet — : zodat de liefde van Gezelle zich richtend tot de ideale gestalte, tot de ziel van de knaap,
nochtans haar kortstondig aanvangspunt nam in het charmantlichamelike van de knaap : — wat is daar tegen? En is di
niet volkomen volgens de eenheid in de tweevoudigheid t
ziel en lichaam : die de mens is? Loopt de weg naar het:
zuiver-spirituele niet noodzakelik door het concrete en
zinnelike heen? Zelfs bij den extaticus is het zinnelike
immer aanwezig — men leze maar eens in de geschriften
van Mechtild de Begijn — het is er zelfs aanwezig in de
hevigsce uitingen : al heeft het zich ontledigd van zijn redle
inhoud en is het tot zuiver symbool vervluchtigd. Zodat
het waarlik de werkelikheid forceren is : wanneer van de
Voorde in de Gezelle na de zwijgperiode, de platoniese
Eros laat overgaan in wat hij noemt de mystieke Eros, en
het voorstelt alsof in die laatste jaren voor de dichter „een
wereld bestond waar Been menschen meer woonden, waar er
niets was dan de gang der seizoenen, niets dan vogels en
bloemen, bosschen en weiden, lucht en wolken en wind".
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Waarom de menichen niet meer 7 Alsof deze niet allereerst
in hun zichtbare aanwezigheid voor de vergeestelikte de
afglans kunnen zijn van de onzichtbare aanwezigheid van
den Schepper 1
* *
*

Echter : dit is dunkt mij, het foutieve in van de Voorde's
stelling : Gezelle's uitzonderlik levensgevoel voor te stellen
als de reproductie van Plato's beantwoording, die ruim
twee en twintig eeuwen eerder heeft plaats gevonden, en
aldus stilzwijgend te verwaarlozen de sublimiserende invloed,
die van het Christendom op de liefde in de mens tot de
mens is uitgegaan, en waardoor deze liefde, om haar
motief, om haar uiteindelik object, om haar alles-omvattendheid en om haar bereidheid tot de zwaarste offers,
zelfs in haar minst ontwikkelde vorm, de verhevenheid van
Plato's Eros ver overtreft. Deze invloed algeheel ontkennen
in de liefde van den eminenten christen en priester, die
Gezelle was : dat is waarlik de werkelikheid opofferen aan
een hypothese, al wordt deze dan ook tot stelling gepromoveerd.
* *
*

Op de laatste bladzijde van zijn opstel verklaard Urbain
van de Voorde de twintig-jarige zwijgperiode van Gezelle
als dichter. Hij had gelegenheid deze verklaring aan te
vullen in zijn repliek aan Leo Galle : gelukkig : want wat
hij daarover schreef op 't einde van zijn opstel, deed denken aan tegenspraak van zijn stelling.
Deze aangevulde verklaring komt hieop veer: al het daemoniese, dus ook de grove daemoon Eros heeft bij Plato een
goddelik en een menselik, een hemels en een cards element
Toen nu Gezelle als jonge dichter gelukkig was in het bezit
van zijn leraarsambt te midden van zijn bewonderende studenten, vertoonde zijn daemoon alleen zijn hemels aangezicht.
Maar toen de sereniteit van zijn ziel vertroebeld ward door
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het verzet der wereld, en door allerlei moeilijkheden, toen
twijfelde Gezelle : en door zijn overheid gewezen op zijn
plicht, zijn priesterlike geloften, en het schoolreglement,
onderwierp hij zich aan een gewetensonderzoek. De daemoon
nu, die geen getob en geen zwakheid duldt, toonde toen
zijn aards gelaat, Of m.a.w. Gezelle zag opeens duidelik in,
dat zijn onschuldige, geestelik-kameraadschappelike omgang
met zijn leerlingen toch een schaduwzijde had of kon krijgen,
omdat hij feitelik maar een mens was als gij of ik..... En
daarvoor schrok de priester terug. En daarom meende hij
zonde te zien waar er geen was geweest').
Deze verklaring is konsekwent met de stelling : reeds
hierom is ze voor mij onaanvaardbaar. Maar zelfs een ogenblik vrede nemend met deze stelling, en een ogenblik ook
vergetende, dat elke uitleg der zwijgperiode een gissen zal
blijven met mindere of meerdere mate van waarschijnlikheid,
zolang de zwijger zelf geen uitleg zal hebben gegeven : ook
Ban nog blijft de interpretatie van van de Voorde waardeloos, omdat zij, in het gunstigste geval, alleen de afwezigheid van het zogenaamde liefde-vers in Gezelle's oeuvre
verklaart, niet echter het ophouden van vrijwel elke dichterlike
productie.
* *
*

Intussen blijft de lezing van van de Voorde's opstel ten
zeerste aanbevelenswaard voor al wie tenminste volwassen
van zin is. Hier is een denker en een dichter aan het woord,
die met eerbied en bewondering, niet ten koste der kritiese
waarneming, de verschijnselen der menselike kultuur overweegt en met zeldzame ontvankelikheid spreekt over de
tedere, nobele en grootse Bingen van het !even. Naar het
woord van dezen aristocraat te luisteren is een fijn genot.

1) De Tijdstroom 1931 no. 12 blz. 371 en 372.

M. MOLENAAR, M.S.C.

626

GANDHI ALS RELIGIEUSE FIGUUR (III)
"T'Ll blijft mij nog over een idee te geven van een van
Gandhi's dierbaarste stellingen, het ongewelddadige
-N (Ahimsa, niet doden, „ de volmaaktheid der onschuld").
„Aileen hij", zegt Gandhi, „kan beschouwd worden als
volmaakt mens, die al zijn hartstochten in bedwang heeft
en een volkomen meesterschap heeft over zich zelf. Hij alleen zoekt de Waarheid ; hij alleen geraakt in staat om God
te kennen." De hoogste meesterschap over zich zelf openbaart zich, volgens Gandhi, in hetgeen hij noemt, het nietgewelddadige.
„Als men noodzakelik een keus moest doen cusschen lafheid en geweld", zo verklaart hij, „dan zou ik het geweld
aanraden". Maar volgens hem, is het geweld voor ons Been
noodzakelike dwang. Per saldo komt hij tot het vaststellen
van de volgende hidrarchie : lo de lafheid, die altijd gehaat
most worden : 2e. het geweld dat als zodanig de wet is van
het redeloze wezen, maar dat ook aan ons in sommige gevallen wettig kan worden opgelegd; 3e. het niet-gewelddadige, de specifieke wet van het menselik geslacht, een wet die
boven de mens staat, in zoverre hij geestelik wezen is.
De volgende tekst werpt een zuiver licht op de kwestie
door het nauwkeurige voorbeeld van een redel feit: „Bijv.
toen mijn oudste zoon mij vroeg, wat hij zou hebben moeten doen, als hij bij mij was geweest in 1908 toen ik het
slachtoffer werd van een aanslag, of het zijn plicht was geweest te vluchten en mij te laten doden, of geweld te gebruiken om mij te verdedigen, heb ik hem geantwoord dat
het zijn plicht zou zijn geweest mij te verdedigen, zelfs als
hij geweld had moeten gebruiken. Daarom ben ik van meefling dat zij die in het geweld geloven, moeten leren de
wapens te hanteren".
4IL.

Een twede tekst, van meer algemen strekking, en zeer
duidelik : „I3oeddha bracht stoutmoedig oorlog in het vijan-
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delike kamp en deed de aanmatigende priesters op de kniden
vallen. Christus verjoeg de kooplieden en de wisselaars uit
de tempel van Jerusalem en lief op aanmatigenden en schijnheiligen de vervloekingen des hemels neerkomen. Beiden
waren in heftige mate voorstanders van de rechtstreekse
actie. Maar als Christus en Boeddha beiden kastijdden, dan
was achter elk van hun daden een niet te ontkennen goedheid en liefde verborgen. Zij zouden de hand niet hebben
opgeheven tegen een vijand, en zij zouden zich liever hebben overgeleverd dan de waarheid prijs te geven volgens
Welke zij leefden. Boeddha zou zijn gestorven, terwiji hij
weerstand bood aan de priesters, als de verhevenheid van
zijn liefde niet voldoende was geweest voor de task om hen
te doen buigen. Christus stied op het Kruis, gekroond met
doornen, het ganse Keizerrijk uitdagend. En als ik de nietgewelddadige weerstand ophef, volg ik slechts zeer nederig
de weg door de grote meesters gebaand."
Het zal dus afhankelik zijn van de gevallen en van de
personen. Er zijn inderdaad omstandigheden, waarin men
zonder aarzelen op het martelaarschap moet afgaan, en er
zijn andere. waarin men zich op de wapens moet werpen
en tot de dood moet strijden.
Van Europa uit hebben drie grote invloeden op Gandhi
ingewerkt : de Bijbel, Ruskin, en Tolstoi, met wie hij
gecorrespondeerd heeft en die hem grote achting toedroeg. Men komt er in het eerst toe wanneer men in aanraking komt met de gedachten van Gandhi op dit voorname
punt, om heel eenvoudig zijn niet-geweiddadigheid te assimileren aan het niet-weerstaan aan het kwade van de utopiese denker van Jasnaia-Poliana. Dieper nadenken en uitvoerige studie hebben mij echter overtuigd, dat het nietgewelddadige werkelik verschilt van het utopiese niet-weerstaan aan het kwade, dat bestaat in het weerloos maken
van Waarheid en Gerechtigheid, ten voordele van Leugen
en Kwaad, die daardoor almachtig worden gemaakt. Ten
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overvloede lijkt het mij toe. dat Gandhi zelf, die altijd bereid is zijn gedachten te veranderen onder invloed van de
waarheid, geen absoluut-vast staande notie heeft van geheel
de omvang en van al de mogelike modaliteiten van het
niet-gewelddadige, ofschoon hij onbetwistbaar overtuigd is,
dat zoals het opvat het een opperste goddelike realiteit
omvat, niets minder dan „de Zuivere Liefde".
Men begrijpt dat het belang van deze leerstelling groot is,
want zij stelt rechtstreeks de vraag der caritas, die door „de
bescherming der koe" indirect wordt gesteld, en die van
het Martelaarschap, die er als daad het hoogste bewijs en
de bezegeling van is.
„Wanneer een mens," zo leert Gandhi, „beweert dat hij
niet gewelddadig is, moet hij niet vertoornd worden tegen
hem die hem beledigt. Hij zal hem geen enkel kwaad toewensen ; hij zal hem geen enkel lichamelik lijden toebrengen.
Hij zal alle beledingen verdragen van hem die hem beledigt.
Het niet-gewelddadige aldus opgevat wordt de absolute onschuld. Het absolute niet-gewelddadige wordt een totaal
gemis van slecht willen tegenover al wat leeft. Het strekt
zich zelfs uit tot de wezens die lager staan dan het menselik
ras, en zondert ook de insecten en de schadelike dieren
niet uit. Deze laatste zijn niet geschapen om onze vernietigende neigingen te voldoen. Als de intieme gedachte van
de Schepper ons bekend was, zouden wij de plaats kennen
die hun toekomt in de Schepping. Het niet-gewelddadige
onder zijn actieve vorm bestaat derhalve in een welwillendheid tegenover alles wat bestaat. Het is de zuivere Liefde.
Ik heb het zo gelezen in de hindoese Heilige Schrift, in de
Bijbel en in de Koran." En hij voegt er de volgende concluzie aan, toe, die in al haar beknoptheid van zulk een grote
betekenis is : „De geest van het niet-gewelddadige leidt
noodzakelik tot de nederigheid. Het niet-gewelddadige bet
ekent vertrouwen op God, de rots der Eeuwen. Als wij
willen dat Hij ons helpt, moeten wij Hem naderen met een

neclerig en berQuwvol hart,"
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Tenslotte is volgens Gandhi de essentiele zending van
Indie om aan de wereld het niet-geweldcia dig e te brengen.
„Ik ben Been Dweper. Ik beweer een practies Idealist te
zijn. De eredienst van het niet-gewelddadige is niet enkel
voor de Rishis (wijzen) en de heiligen. Hij is ook voor het
yolk. Het niet-gewelddadigde is de wet van het menselik
geslacht, zoals het geweld de wet is van de bruut. Bij de
bruut sluimert de geest, en die kept Been andere wet dan de
lichaamskracht. De waardigheid van de mens eist van hem
gehoorzaamheid aan een hogere wet, aan de macht van de
geest".
In dit opzicht heeft hij een biezondere afschuw van Europa. „Ik ben er van overtuigd, zo zegt hij, dat heden
ten dage Europa noch de geest Gods, noch het Christendom
vertegenwoordigt, maar de geest van Satan. En de successen
van de laatste zijn zoveel te groter, omdat zij zich voordoet
met de naam van God op de lippen. Het Europa van heden
is slechts in naam christelik. In werkelikheid heeft het de
eredienst van de Mammon. Het is voor een kameel gemakkeliker door het oog van een naald te gaan dan voor de
rijke om het rijk Gods binnen te treden, heeft Jezus Christus
gezegd. Zijn zogenaamde leerlingen meten bun zedelike
vooruitgang of Haar hun aardse bezittingen . . . . De oorlog
heeft aangetoond, zoals nog niecs het tot nu toe had bewezen, dat het een satanies karakter van beschaving is, dat
Europa beheeerst." „Maar," zo vult hij aan, „deze beschuldiging is niet gericht tot de individuen, en zelfs niet tot de
volken. Duizenden Europeanen staan individueel hoger dan
hun omgeving. Ik spreek van het streven van Europa, zoals
zich dat weerspiegelt bij de tegenwoordige hoofden van
staat". (8 September 1920).
Het is verschrikkelik dat de kwestie van de Liefde op het
ogenblik zo ontzettend vertroebeld is. Op pijnlike wijze lijdt
men onder de bloedige verwijten die op dat punt de Kerk
soma worden gemaakt, ten minste indirect. Want zij is het,
die Europa heeft gemaakt. Voor de mensen uit Azië is
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Christendom en Europa den. Men dient onderscheid te maken,
wat zij niet doer. Voor hen bijvoorbeeld vertegenwoordigen
protestanten en katholieken gelijkelik het Christendom. Van de
andere kant heeft de nationalistiese tendenz van sommige
missies op betreurenswaardige wijze ertoe bijgedragen om
in de geest der Aziaten de beide begrippen imperialisme en
katholicisme te verbinden. Teveel apostelen zijn in hunne
ogen het land ingedrongen onder bescherming der Legaties,
een voorwerp van begrijpelike afkeer. De heersende onderschatting van de Aziaat door degene, die hem de Christus
bracht, een onderschatting die meer uit het vlees dan uit
de geest voortkwam, heeft haar werk gedaan. Men kon reacties verwachten. En die grijpen nu plaats met het ergste
geweld. Het is daarom daarom dringend nodig, dat men de
Aziaten die een hogere intellectuele worming hebben en die
op het punt staan de morele leiders te worden van hun
volken, van hun dwaling geneest en verlicht. Men weet, dat
zij steeds talrijker worden, en dat het gevaar voor een geweldige scheuring hoe larger hoe groter words. 1).
Balzac heeft gezegd in een van zijn werken, dat „de gedachte, beginsel van goed en kwaad, alleen kan worden
aangebracht, beheerst en geleid door de godsdienst - . Het
Christendom bracht de europeese gedachte, breidelde en
leidde haar, en maakte er een buitengewoon vruchtbare en
1) Wegeven enige recente cijfers, die op het ogenblik zonder twijfel
reeds overschreden zijn. Men telt 15 universiteiten in Indie, 12 officiele
en neutrale, 2 muzulmanse, 1 hindoeistiese, geen enkele katholieke; 10
zijn ontstaan sedert de oorlog : ze worden bezocht door 67.000 studenten.
In China vindt men 125 universiteiten en universitaire colleges, waarvan
2 katholieke, met bijna 7.000.000 studenten : van 1906 tot 1923 is het
aantal van een half millioengestegen tot 6 1/2 millioen. Japan heeft 4
keizerlike universiteiten, 299 middelbare scholen, 792 techniese scholen,
25.673 la ere scholen en meer dan 7 millioen studenten en leerlingen •
geen enkel land van Europa kan er zoveel aantonen.
De 10 millioen Philippynen, waarbij 9 millioen Katholieken, kunnen
trots zijn op 2 grote universiteiten, waarvan 1 katholieke, onder de bescherming van Sint Thomas en bestuurd door de Paters Dominicanen;
er zijn. nog 12.000 universitair gegradueerden.
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gevariderde gedachte van. De Kerk kende gedurende Lange
eeuwen een schitterende triomf van intellectuele en sociale
orde. Toen kwam plotseling wat men zou kunnen noemen
de moderne catastrophe, de protestante breuk enerzijds, en
de opkomst der Wetenschap anderzijds, met al hun gevolgen. Van graad tot graad is de rampzalige divergentie tussen
ongelovig en religieus Europa toegenomen tot in de hoogste
graad. En nu staat de Kerk te midden van een Europa vol
laicisme. Zal zij toegeven ? De Kerk geeft nooit aan lets of
iemand toe. Tussen haar en Europa staat de Waarheid.
Maar de Paus schreit over zijn verloren kinderen, en met
hem steeds meer Katholieken, die het levendig bewustzijn
hebben dat Katholicisme universaliteit is, en die de vaste
wil hebben dit beginsel overal te doen zegevieren, waar
hun mogelikheid van actie zich uitstrekt, zonder het minste
aanzien van personen, noch klassen, noch rassen, noch kleuren, noch politiek regiem, noch sociale struktuur, behalve
van wat vals en slecht is.
Al het levende, al het goede, al het ware, vanaf het kleinste
knopje tot de wonderlikste werken van het genie, vanaf de
geringste neiging tot het goede tot aan de grootste wonderers
van heiligheid, makers volgens hen deel uit van de wettelike rijkdommen der Kerk, de goddelike en universele Ark
van waarheid, goedheid en heil van alle menschen. Vanuit
die gezichtshoek, uit die geese bezien, zijn Gandhi en zij
wel degelik broeders. ').
Doordat zij soms te dikwijls het Kruis hebben gezien in
de schaduw van het Zwaard, en omdat zij ook soms schijnheilig het zwaard hebben zien maskeren ac ter een vals kruis,
1) „De indiese wijsbegeerte is godsdienstig, omdat het indiese leven
zich 66k beweegt in het vooruitzicht van de bovenzinnelike bestemming:
lichamelik bestaan, familieleven, sociaal, economies enpolitiek leven,
alles in Indie is van belang voor de heiliging, waarde voor het hiernamaals, rituele zin tot in zijn geringste bezonderheden. Alles moet geschieden yathd clizarmarn, in de geest van godsdienstige observantie. Is
niet alleglorie, alle verdorvenheid in Indie godsdienstig?
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verafschuwen veel Hindoes hetgeen Gandhi noemt „de
leerstelling van het zwaard". Het vertegenwoordigt voor hen,
zowel als voor de onmetelike meerderheid der Asiaten de
europeese mannen van geld, d.w.z. in hun gedachten, christenen, gesteund door het kanon der kruisers en de mitrailleuses der garnizoenen. Het is des te moeiliker om in hun
ogen de beide tekens te scheiden, omdat het Katholicisme
in haar leerstellingen niet elk gebruik van het zwaard afkeurt (evenmin als Gandhi-zelf totaal aan heeft kunnen ontkomen). — Het is derhalve voistrekt noodzakelik bun te doen
begrijpen : dat voor ons Katholieken bet zwaard stechts kan
gebruikt worden in dienst der Gerechtigheid, en uiteindelik, ofschoon transcendentaal, in naam van de Liefde zelf.
Like apologetiek op dit kapitale punt moet eerst worden
voorafgegaan door een duidelike dissociatie tussen de
Kerk en niet alleen Europa, maar elks natie, elk werelddeel.
„Mijn Rijk", heeft Christus op plechtige wijze gezegd, „is
niet van deze wereld". Zij words er histories in gevormd,
dat is alles. De Kerk is in de wereld de gist in het deeg
zij is niet van deze wereld, al gebeurt het ook sours dat zij
eraan vastkleeft door haar menselike peripherie, door ons,
zondaars, die zeer slecht de leer van de evangeliese onthechting in coepassing brengen.
Overigens is het de gebiedende plicht der Aziaten die
streven naar de eenheid van de mensen van goede wil in
waarheid en liefde, hun plicht van strikte menselike rechtvaardigheid, om Europa te leren kennen zoals bet nu is —
d.w.z. tweevoudig, en diep verdeeld, — en niet, zoals de
wrok het hun kan doen zien, ofwel de inlichtingen van
slechte Europeanen.
Wat Gandhi in het biezonder betreft, ik vrees dat zijn
Men moet zonder omhaal van woorden erkennen dat de ziel die aldus
op geheel het veranderende aanschijn der garde een zin van eeuwigheid
drukt, een providentiele, ingeprente gave van ware wijsheid heeft. Aan
deze ziel is het natuurlikerwijze gegeven christen te worden; zij lijdt
onbewust, in haar is de doodstrijd van het heidendom begonnen".
(M. Ledrus, S.J. op cit. pp. 95--96).
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positie als onderdaan van het Britse Rijk, dat de protestantse gezichtshoek, vanwaaruit hij met Europa in aanraking
is geweest, de invloed van de twee diep-revolutionnaire
geesten, Ruskin en Tolstoi, hoe groot ook hun aandeel is
in edelmoedigheid en zelfs in gedeeltelike adeldom, tussen
hem en katholiek Europa een scherm van dwalingen en
diepe vooroordelen hebben geschoven. „Eaten wij het goed
begrijpen, die Indiers, die zoals Gandhi de grootmoedige,
er in toestemmen oni van Christus te zijn maar niet om
cbristenen te zijn : zij kennen slechts het protestante Christendom."') Bedenk dat men in de kloosters der Hindoes, naast
dat van Krishna een prachtig Christusbeeld van vinden, waarvoor de monniken diep buigen. Was jezus ook Been profeet ?
Heeft het dtman 2) — de Geest niet op wonderdadige
wijze in hem geademd, zoals hij in meer bescheiden mate
in hen ademt ?
Om tot Europa terug te keren, het zou juist nodig zijn
(maar het in niet gemakkelik, gezien hun godsdienstig syncretisme) dat Gandhi en zijn volgelingen, als zij een ware
kennis willen verwerven van het Westen, eindelik er toe
kwamen te begrijpen, dat de Grote verdeeldheid van Europa
door de ketterij is ontscaan. Het zou nodig zijn dat zij door
objectieve bestudering van onze Geschiedenis, konden ervaren dat de ketterij die het bederf van de godsdienst is,
en die dus in zich zo mogelik erger is dan ongeloof (dat
er ten overvloede in Europa histories voor het overgrote
deel uit is voortgekomen) de verwekker is van de meest
1) M. Ledrus, S.J. op. cit. p. 99.
2) „De fiva, de individuele ziel of beter gezegd: de psychologiese persoonlikheid wordt gezien als onderscheiden van de goddelikheid. Maar
achter ditphenomenale ik, ontdekt Cankara het atman, het substratum
van het ik, dat degodheid zelf is. Het werk van de godsdienst zal er
dus essentieel in bestaan om onder de sluier van de fiva de zuivere
werkelikheid te ontdekken van het atman, om degoddelike denker
terug te vinden in de grond van de menselike gedachte". (Grousset, op
cit.. 90---91).
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rampzalige individuele, morele, politieke en sociale wanorcielikheden.
Maar om die kennis te verkrijgen, moeten zij gaan tot de
werkelike bronnen. En om dit mogelik te maken, is het hoog
tijd, dat er bruggen en verbindingen tot stand komen van
het ene werelddeel tot het andere, tussen hen die door de
ziel Leven in een heilige en nederige rechtschapenheid,
beeld van de „grote•en bewonderenswaardige rechtschapenheid" van God'). Laten wij ondertussen aan onze verhoopte toehoorders vragen : een beetje vertrouwen te stellen in onze duizend-jarige ondervinding van Europa, dat
door het Katholicisme is gemaakt, en ernstig deze zeer practiese waarheid die er de vrucht van is, onder ogen zien
noodlottig voor de mens is de utopie.
Zo zou men op het ogenblik in Europa zijn plicht als
Christen al zeer slecht begrijpen als men dacht, dat met de
dreigende rode vloed noodzakelikerwijze voor iedereen het
uur zou slaan van gelatenheid in het martelaarschap voor
het niet-gewelddadige. De Geschiedenis (d.w.z. de goddelike
voorzienigheid) heeft aan deze generatie een onderpand toevertrouwd : de heilige schat van het geloof en van de
christelike Beschaving, die door een sataniese barbaarsheid
met geweld dreigt vernietigd te worden. Deze kostbare
schat moet verdedigd en gered worden kost wat kost, en
met alle geoortoorde middelen. Als het moet, hebben wij bijgevolg de plicht om het geweld in dienst te stellen van de
Waarheid en het Goede, juist zoals men mag en moet doen
in een rechtvaardige oorlog.
Als de geweldige crisis zich voordoet zal het trouwens
niet aan martelaren ontbreken : naast Jeanne d'Arc die haar
manschappen ten strijde voert met de degen in de schede,
een wonderlik synthetiese en symboliese groep, waarin gezamenlik dapperheid, gezond verstand en de verheven wet
zijn afgekondigd, is nog plaats voor hun blank legioen,
1) Les van de H. Paus Leo, Kerstofficie, Metten, Se lezing.
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maagdelik van alle mensenbloed. Candidatus exercitus.
Met Gandhi kunnen wij dus verklaren, dat „het nietgewelddadige de wet is van het menschelik ras, zoals het
geweld de wet is van de brute kracht - . Wij herhalen echter
daarna, dat hij zelf niet uit het oog heeft verloren dat Christus
met geweld de kooplieden uit de tempel heeft verjaagd en
dat Hij de honderdman welwillend heeft ontvangen. Hij
heeft zijn apostelen bevolen dat zij twee zwaarden zouden
meenemen, maar na de eerste slag heeft Hij bevel gegeven
ze weer in de schede te steken. En Hij is gestorven als
vrijwillig slachtoffer, terwijI Hij zijn vijanden vergaf, maar
met de aankondiging dat Hij zou terugkomen als Rechter
en als Wreker.
Het diepe dynamisme en de essentiele draagkracht van
het nietgewelddadige, in hetgeen er voor waars en rechtvaardigs in is, heeft Ghandi zeer goed uitgedrukt in de
volgende woorden : „Het niet-gewelddadige in zijn dynamiese vorm, wil zeggen bewust lijden. Dat wil niet zeggen,
dat wij ons nederig zouden moeten onderwerpen aan de
wil van degene die kwaad doet, maar dat onze hele ziel
de wil van de tyran moet weerstaan".
Anders gezegd, in deze kapitale en centrale kwestie van
de Liefde is een trapsgewijze ligging, van vormen en Braden.
Starbeid zou er de waarbeid veel erger verdraaien dan elders.
Dat schijnt Ghandi, die beweert „een practies idealist - te
zijn en „Been visionair", tamelik wel begrepen te hebben.
Wat mij betreft, ik heb een diepe bewondering voor zijn
begrip van de liefdadigheid, maar ik meen Loch bij hem een
inwendige aarzeling te zien in dit opzicht. 1k verklaar die
door de groove weerstand van het atavisme, van milieu en
eerste worming.
Maar het meest komt het gezond verstand van Ghandi
uit in zijn duidelike verklaring, dat „niets op deze wereld
ooit is tot stand gekomen zonder rechtstreekse actie - . Dat
is voor het goede zowel als voor het kwade waar.
LtOPOLD LEVAUX.
(Slot volgt).

6.16

AUGUSTUS, DE JONGEMAN
Augustus ziet uit z'n raam.
Zijn raam is het kijkgat van een achterkamer in het hartje van een stad.
Augustus is in een oppervlakkige bui. Als hij dan uit zijn
venster kijkt, ziet hij enkel daken met schoorstenen, vlaggestokken, antennes, raampjes, en in de verte de toren van
de Martinuskerk.
Op zonnige dagen is Augustus' hart ook vrolik en dan
ziet hij veel meer. Bevoorbeeld de twee geraniums voor
dat venstertje, vlak onder een van die scheve, beroete daken.
De ene is een grote donkerrode met frisse blaren. Augustus
volgt haar groei reeds Lang met belangstelling. Hij heeft ze
gekend toen ze nog niet e -ens zo groot als de pot was. Nu
is ze zo hoog als het hele venster. De ander is een bleekneusje en blijft altijd even klein, met altijd ziekelike, alcijd
kwijnende blaadjes.
Verder is er nog voorbij een dak met afgeleefde pannen
een vlakje muur begroeid met klimop, en aan de andere
kant een stukje muur van mergel.
Is Augustus in een weemoedige stemming, dan is het een
gevangenis-muur, waarachter een onschuldig veroordeelde
zucht. Is hij in een romantiese bui, dan is het een kasteelmuur waarachter een jonkvrouw op hem wacht. Is hij in
een vrome stemming, dan is het een kerkmuur (dat is ze
ook wel als de zon er op schijnt), waarachter een oude organist zijn droevig spel laat horen. En is hij in een nuchtere
bui, dan is het wat 't is, namelik de oude H.B.S. van de stad.
Dan heeft Augustus nog links beneden, het plaatsje waar
een meisje in een hagelwitte jas de hele dag door niets
anders doer dan lege dozen sorteren en in een vrachtauto
brengen. Als Augustus niets beters to doen heeft, fantaseert
hij van alles over dat meisje, bevoorbeeld hoe het er bij
haar thuis uitziet, en hoe haar ouders zijn, of wat het kind
Zondags zou doen.
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*t Is nu herfst, de tijd dat de kachels worden aangemaakt
zodat Augustus soms zijn raam moec sluiten voor de rook.
Het motregent op de koop toe en het uitzicht uit het
raam van Augustus is dan ook werkelik troosteloos. Niets
dan grauwe lucht, grauwe daken en grauwe schoorstenen.
Zoals gewoonlik op zo'n dagen begint Augustus to piekeren over het Leven. 't Lijkt hem even triestig als de wereld buiten.
Een beklemmend gevoel komt over hem been, net of hij
levend begraven is.
Augustus wil graag lets groots doen. Zijn hart zegt hem
dat, maar hij voelt niet de moed of niet de kracht, en ook
niet de inspiratie. Hij is tot nu toe nog maar enkel in zijn
dromen een held.
Soms zou hij uit zijn raam willen klimmen en over de
daken gaan klauteren om lets geks to doen.
Soms gaat hij zijn vrienden halen omdat hij bang is op
z'n eenzame kamer.
Soms voelt hij zich bedroefd en kruipt in bed.
Tot nu toe is Augustus geweest als alle andere jonge
mannen. Als hij uit de bios komt. steekt hij een sigaret op.
Als hij naast een meisje loopt, doet hij nonchalant. En als
hij 's avends een vriend tegen komt, doet hij of ie een
tikje aangeschoten is.
Hij loopt een beetje schuin voorover, in een hangerig
wijde regenjas, met een knoop dicht. En een air of hij niemand hoeft te bekijken.
Terwiji Augustus nu uit zijn raam kijkt, en de druilerige
triestigheid buiten ziet, overdenkt hij dat allemaal.
Lunchroom Jansen is een lunchroom, die niet naar koffiemet-slagroom ruikt. Er hangt zo'n vreemde geur, als ook
wel uit nieuwe kinderbouwdoosjes komt. Het is een moderne
zaak, met vierkante tafeltjes, vierkante fauteuils, en vierkante nissen.
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Lunchroom Jansen is de stamlunchroom van Augustus en
zijn vrienden, en wordt door hun de tuttel genoemd.
De diensters verwonderen zich vandaag over het binnenkomen van Augustus.
Gewoonlik komt hij lawaaierig binnen met zijn vrienden.
Ze zwieren langs de grootste omweg naar hun plaats, zonder notitie te nemen van de tafeltjes waar ze langs scheren.
Ze bekijken andere gasten hoogmoedig of niet eens. Ze
doen hun bestellingen kortaf. Ze danken met een knikje of
'n „mm'', of ze bedanken niet en doen verstrooid. En ze
geven een dubbeltje foci met een gebaar of het een fortuin is.
Vandaag is Augustus veranderd, de vrienden zijn 't zelfde
gebleven. Augustus loopt rechtop, met afgemeten, veerkrachtige, elegante passen. Hij kijkt vrolik, of gewild-vrolik uit
z'n ogen, die hij overal even op laat rusten. Hij groet en
knikt en hij raapt een klein meisje haar handschoentje op.
Hij doet zijn bestelling beleefd, met een vriendelike blik op
de juffvrouw, en hij bedankt netjes en korrekt „dank u".
De hoofdstraat is druk als een mierenest.
Er zijn autos die glimmen als een neger die in zee gebaad heefc, en die nu naakt door de zon loopt.
Fietsen zijn er snel als waterjuffers tussen 't riet.
't Is een zonnige herfstdag. Het trottoir is vol voetgangers.
Een regenboog schijnt er uiteen gespat.
Door de drukte loopt Augustus.
Hij fantaseert zich zelf op een landweg. Er is een blauwe
hemel boven hem. Er zijn • enkel groene verten. Er is een
sloot met scheve wilgen langs de weg. Augustus is opgewekt en moedig. Hij wandelt tevreden in dat landschap, en
is alleen met de stilte.
Een gestalte springt voor hem. 'n Struikrover die om
zijn geld vraagt, en die een stevige knuppel in zijn handen
houdt.
„Sorry juffie, 't is mijn schuld". Augustus is tegen een
dametje aangebonsd.
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Even later is Augustus weer alleen en moedig. De struikrover heeft een reuzegestalte, en sterk is Augustus niet.
De misdadiger staat vlak voor een omgekapte wilg. Op het
onverwachtst krijgt hij een duw van Augustus. Hij tuimelt
achterover. Met zijn eigen knuppel words hij bewusteloos
geslagen. Er zijn mensen die het van verre gezien hebben,
en ze feliciteren Augustus.
Dan merkt Augustus plotseling dat hij naar oude gewoonte weer slordig en voorover loopt. In 't zelfde ogenblik
gaat hij weer kaarsrecht. En zijn ogen fonkelen.
Door de violette avend wandelt Augustus met een vriend.
Bij een cinema hangen regelmatige, rechthoekige fotovlakjes in een deftig kastje, waarin grote lampen lichtrefleksen fonkelen.
Voor het kastje staat Augustus met zijn vriend.
Geel-op-rode letters zeggen : „Verbotene Liebe. - Tonfilm-.
Er zijn nog twee jongens. Een met wit-blond haar in kamvorens opgedroogd. 'n Nikkelen bril glanst voor zijn ogen.
De ander draagt puttees die groen zijn, een rijbroek die
lichtgrijs is, een jas die donkergrijs is, en een pet die zwart
is. Zijn gezicht is bleek en petieterig, en past niet bij die
enorme mannelike kledingstukken.
„Tounfilm, - zegt de bril.
„Komt dat van town-stad T' vragen de puttees.
„Nee toun. 't Is duits."
Ze gaan weg.
„Town-film, - smaalt Augustus.
Dan verschijnt om het hoekje het hoofd met de bril.
Augustus doer of hij het niet ziet.
„'k Doch dat ik jets hourde."
Augustus zegt tegen zijn vriend : „Zullen we verder gaan,"
want hij schaamt zich.
Op zijn kamer zit Augustus met zijn vriend.
De hemel is zwaar en blauw met een broeiend waas er
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over heen. Zo is de lucht in een propvolle gelagkamer.
In de verte worden wolken grauw. Er is een onweer op
komst.
Augustus luistert graag Haar de Bonder en vindt er een
plezier in om de bliksem te zien. De vriend houdt ook van
onweer.
't Bliksemt hel.
Augustus probeert zijn zakschaartje onder een tijdschrift
te moffelen.
De vriend trekt stiekum zijn moues over z'n zilveren
armbandhorloge.
Het onweer is nu vlak boven de stad.
Pets I
Augustus' raam smakt dicht. Augustus en de vriend hollen de trap af. De stoel van de vriend ligt hulpeloos met
de poten omhoog in een hoek.
(De bliksem had een der schoorstenen buiten verbrijzeld).
Beneden vraagt Augustus spottend waarom men een
kruis maakt, wanneer het bliksemt.
Maar hij heeft de verdere Bag kwaaie zin.
ROB DELSING.
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DE ,FIEER" ANTOON VAN DI TINKERKEN,
OF DE TOON ONZER KATHOLIEKE KRITIEK

D

E heer Antoon van Duinkerken heeft de schoen aan-

getrokken, die hem paste, en in het vorige nummer
van Roeping met een uitvoerig artikel gereageerd
op mijn protest tegen het publiceren van Triangel in het
katholieke tijdschrift De Gemeenschap. Het artikel van den
heer van Duinkerken nu, is rijk aan persoonlike insinuaties.
Ik heb daar niet het minste bezwaar tegen. Ze hebben immers den heer van Duinkerken het schelden overbodig gemaakt (zie R. pag. 585) en hem er zodoende voor behoed,
naast zijn goede naam, ook nog zijn uiterlik fatsoen te grabbel
te gooien. De enkele keer dat ik polemiseer, stel ik er prijs
op, dit te doen met een fatsoenlik mens, en op een „loyale"
(Roeping pag. 585) manier. Sta mij echter toe het navolgende te berde te brengen als ter zake doende.
Na mijn „slechte weergave van wat hierover mij gezegd
is" (over de mystieke en de vieselike liefde in Triangel),
slechte weergave dus van de door Albert Neiman in Triangel verkondigde opvattingen daaromtrent — een andere
zegsman had ik niet — corrigeert de Heer v. D. mij door
de opzet van Heiman nader te omschrijven. Hij boort dus
de oorzaak aan van hetgeen mij in het stuk getroffen heeft
als „verwarring van natuurlike en bovennatuurlike liefde".
In de simpelheid zijns harten, meer dan volgens de befaamde
logica van zijn verstand, meent Ant. van Duinkerken, dat na
deze uitleg alle moeilikheden zijn opgelost, alle dooreenhaspeling van begrippen en woorden vermeden. Doch het
zou wel vreemd zijn, indien Heiman, na het bepaalde punt
gepasseerd te zijn, waarop de vleselike liefde van Abelardus
heeft afgedaan, deze zich nu nog maar alleen met de zuiver
mystieke liefde zou inlaten. In zijn opzet conditioneerde hij
vleselike liefde voor de geestelike : in zijn uitwerking dit
standpunt verlaten zou niet pleiten voor de konsekwente
gedachtengang van Heiman en zijn stuk aestheties verzwak-
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ken. De nawerking, zo ge wenst : de nadere uitwerking van
deze opzet kan niet anders dan verwarrend blijven werken.
Want in deze opzet, van Duinkerken zegt het zelf, „faaide"
Albert Heiman. Ze was dus, ook volgens een der Gemeenschapsredakteurs, foutief. En een foul in de opzet, zou in
zijn uitwerking zuiverheid van begrippen opleveren ? En waar
'n theoloog tegen de „opzet" bezwaar zal maken en inderdaad ook terdege bezwaren maakt, zou ik, als simpele lezer en Gemeenschapsabonne, mijn bezwaren niet molten
samenvatten in de „simplistiese", maar niettemin waarheid
bevattende bewoordingen dat natuurlike en bovennatuurlike
liefde in den loop van het stuk met elkaar verward warden?
Men zou inderdaad behoefte gaan voelen aan de geraffineerdheid van het hersenstel des heren van Duinkerken, als
men de lijnen het hele stuk door nu zuiver Wilde trekken. De heer v. D. vergeve het 0. L. Heer dat Hij niet
aan ieder abonnement op de Gemeenschap bet gratis voorrecht verbonden heeft de hersens der abonnd's te krullen
in dezelfde kronkels als die der redaksie.
Hoewel .... het verschil toch wel niet zo heel groat blijkt
als men om de ruim negen pagina's van van Duinkerkens
artikel zou geloven.
Omtrent een van de hoofdpunten zijn we het eens, en,
mij strikt aan zakelike houdende, vraag ik mij af, wat de
heer v. D. bewogen heeft, om toch dien aangaande te schrijven. Hij valt me bij, inzake de wijze waarop de bekering
van Abelardus is voorgesteld. Ik had die voorstellingswijze
voor katholieken in hoge mate stuitend genoemd. En ik deed
dit, daar ze niet overeenstemde met het werkelike — dus
katholieke — verloop van deze zaken. Van Duinkerken
erkent : „Hij (Heiman) schrifft alsof de zonde in bet verleden
de deugd van bet heden niet slechts zou aksentueeren maar
zelfs zou veroorzaken". Dit is abscrakt gezegd, wat ik in beschrijving van de gebeurtenissen in Helman's spel, op pagina
499 van Roeping meedeelde.
„Deze suggestie", vervolgt v. D. is niet te aanvaarden.
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Men moet haar afwijzen, omdat zij niet strookt met de gegevens der genadeleer".
Ik meen, dat deze eerste mededeeling der redaksie dienaangaande op pag. 584 van het door weinig Gemeenschapsabonnes gelezen maandblad Roeping wel wat Jaat is. Een
jaar bijna na het verschijnen van Triangel.
Men heeft dus niet in argeloosheid gehandeld. De redaksie
van de Gemeenschap heeft, goed wetende wat ze deed.
— zonder eenig waarschuwend bijschrift ook maar — klaarblijkelik ook zonder enig skrupule, een niet met katholieke
opvattingen overeenstemmend toneelspel in haar kath. Tijdschrift gepubliceerd als kath. kunst.
In de bekering van Abelardus ontdek t v. D. evenzeer als
ik, een hiaat. Ik had daarvan geschreven, dat ze die van
St. Paulus evenaarde — in snelheid ; al het andere, bij
een bekering van toch wel wat essentiêler belang dan het
tempo, heeft Heiman weggelaten. Het kan zijn dat wij naar
de mening van Heiman van een zodanige bevattelikheid zijn,
dat we iedere verdere mededeling missen kunnen, er zij
echter aan herinnerd, dat God het nodig oordeelde Paulus
toe te roepen : „Waarom vervolgt Gij mij?" en de Evangelist, voor de mensen van alle tijden schrijvende, dit
van voldoende belang achtte om het op te tekenen. Trachtte
Heiman in zijn scheppen en weergeven van een bekering,
de Evangelisten en God te overtroeven, zonder dat hij
daarin slaagde, de heer van Duinkerken als kritikus tracht,
in zijn behandeling van dit hiaat, zichzelf te overtroeven,
en slaagt daarin wel. Ik geef toe, dat het laatste makkeliker
is dan het eerste. Hij konstateert n.l. een hiaat tussen de
zonde en de ekstase van Abelardus, waar in het souk niets
tussen is. (Slechts geweeklaag omdat hij de zonde niet meer
bedrijven kan 1) „Heiman" zegt van Duinkerken „ veronderstelt
dat de zonden van Abelardus gewassen zijn door de God-delike Barmhartigheid tot ze Witter zijn dan sneeuw - . Men
kan zoveel veronderstellen. Ik leefde tot nu toe in de veronderstelling, dat de heer van Duinkerken een kritikus van
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naam was ; doch ziehier, hoezeer ik hierin gefaald heb:
„Voor die veronderstelling is voldoende grond in de aangrijpende geschiedenis van dien tragiesen wijsgeer". Neen, waarde
heer kritikus van Duinkerken, laat mij, na al de lessen die
gij mij publiekelik gegeven hebt aangaande de verschillen
tussen zielkunde, genadeleer, psychologie van het natuurlike
en psychologie van het bovennatuurlike (pag. 583), U deze
enige opmerking maken aangaande de aesthetica : dat wanneer er enige grond geweest is voor deze veronderstelling
van Heiman, deze grond te vinden had moeten zijn in bet
stuk zelf en niet in een legende die daar geheel buiten staat.
Nu gij blijkt geeft zo slecht op de hoogte te zijn van uw
eigen kritiese wetenschap voel ik mij sterk geneigd tot de
de veronderstelling, dat gij van de wetenschappen, die gij
mij onderwijzen wildet op pag. 583 van Roeping ook wel
niet veel meer zult kennen dan de titels.
Tussen de zonde van Abelardus en zijn door Goddelike
genade geschonken ekstase had het berouw moeter. staan.
De heer van Duinkerken wist dit in theorie: „Sint Augustinus kan geestelike ervaringen hebben gehad, die door zijn
herinnering en vooral door zijn berouw op stimulerende
wijze werden beinvloed - (Roeping pag. 583), nu hij dit
zou moeten toetsen aan de praktijk van Helman's spel,
verdonkeremaant hij dit tekort onder een reeks bijbelteksten. Inderdaad het is de Goddelike Barmhartigheid, die
den zondaar verheft, doch niet, zonder dat deze zijn zonden verafschuwt. En dit doer Abelardus niet. „Aan den
kunstenaar het recht ontzeggen op een realiteit - , is een beschuldiging die de heer van Duinkerken wel war al te lichtvaardig uit zijn vlot tentoonstellen van bijbelteksten en
wetenschapstitels puurt. Ik ontzeg Been enkel schrijver, ook
Heiman niet, het recht op de realiteit, maar ik eis, en ieder
katholiek zal dat doen, de volledige realiteit, niet een
verminkte, die door het weglaten van essentiele elementen
vervalst is.
Was Heiman in zijn opzet van mystieke en natuurlike
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liefde juist geweest, en in de voorstelling van de Abelardusbekering waarachtig, er zou voorwaar ook minder stuitends
gelegen zijn geweest in de immorele scene van het swede
bedrijf. Dan was er een hoger idiedel verband geweest, dat
dat toneel in zekere zin omhoog hief. Nu echter, staat dit
toneel voor ons, lezers, die het van buitenaf beschouwen, die
slechts daad en handeling zien, tussen vervalste werkelikheid
en gebaseerd op een foutieve opzet. Verwoord bovendien
in een taal die de zuivere neerslag is van een tenvolle ontbloeid sensualisme.
Wil de heer van Duinkerken het antwoord op de vraag
of „de gewraakte scenes even immoreel zijn in het Abel
spel als in mijne ogen" overlaten aan ieder lezer ; al blijf
ik het verkeerd achten, dat een kath. redaksie stukken
publiseert, die een dergelik plebisciet mogelik maken, accoord. Want begrippen, zedelik en onzedelik (het gaat hier
om de kwestie of dit toneel zó voorgesteld kan worden)
worden enigszins beinvloed door plaatselike omstandigheden.
In de „Wilde Tropen" het Nirwana van halfwas grijsaards'',
zou zoiets misschien allerbanaalst gevonden zijn en helemaal
Been aanstoot gegeven hebben. Wat deze streken aangaat,
och met een desnoods maar „beperkte kennis der zedeleer"
kun je het, met wat goeie wil, ook al heel ver brengen.
Zowel vOcir, als tegen. En het uiten der ergernis is nu eenmaal voorbehouden aan volwassen leden van de Gemeenschapsredaktie.
Over de bekering van Heloize rept de heer A. v. D. Been
woord. Hij laat die in hetzelfde raadselachtige duister, als
Heiman deed. 't Is ook maar verstandiger ook, gezien het
eigenaardige commentaar dat hij leverde op die van Abelardus,
gezien ook het blasphemiese in Heloize's overgang dat erg
lastig is weg te redeneren, hoe handig men dit overigens
kan. Er blijft, zakelik beschouwd genoeg over om mijn verwijtende, zo ge wilt beschuldigende houding t.o.v. de Gemeenschapsredaktie te rechtvaardigen. Ik handhaaf die beschuldiging.
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't Heeft ons alleen zeer smartelik getroffen, dat de publikasie van een Abelspel — waarvan de inhoud niet overstemde met de katholieke genadeleer, waarin een toneel
voorkwam, dat over zijn al of niet immoreel zijn, diskussie
mogelik maakt en waarin ook het kloosterleven op een bespottelike manier wordt voorgesteld, — geschied is, Haar Anton
van Duinkerken affirmeert, onder goedkeuring van het hoogste
geestelike gezag in Nederland. Het moge daarom to dezer
plaatse herhaald worden met alle gevoelens van eerbied
overigens aan dat gezag verschuldigd, dat deze publikasie,
niet alleen mij, doch ook zeer veel anderen diep geergerd
heeft. En, al het andere daargelaten, blijft deze ergernis
ons argument.

Tot slot moet ik mij nog even begeven op buitenzakelik
terrein, hiertoe genoodzaakt door de vijf a zes pagina's van
zijn ruim negen bladzijden groot artikel, die de heer van
Duinkerken wijdde aan buiten de kwestie omgaande dingen.
De heer van Duinkerken is, beter dan ik, op de hoogte
van het naadje van iedere kous niet alleen, maar vooral van
dat van mijn kousen. En zijn alwetendheid bepaald zich
niet tot mijn kledingstukken, of tot mijn literaire antecedenten maar strekt zich ook uit tot de inventaris van mijn
kennis. Zelfs tot dingen, waarvan ik zelf nooit geweten
heb, dat ik ze wist.
De stellige toon echter, waarop de heer van Duinkerken
mij de kennis ervan tot een onverdiend verwijt maakte, heeft
mij werkelik een ogenblik aan mijn eigen geheugen doen
twijfelen. Neen, beste van Duinkerken, na lang nadenken
vraag ik mij af, hoe ik toch zou hebben kannen weten, dat
de bezwaren tegen Triangel zouden worden uitgesproken,
zodra Triangel in boekvorm verscheen, (Roeping pag. 582)
en dat nog wel, terwijI gij zelf beweert op pag 588, dat
het u „geheel onbekend is, of Triangel nog ooic in boekvorm
verschijnen zal 7"
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Gij Wilde dus slechts de redaksie van de Gemeenschap
vrijhouden van ongewenste kritiek ?
Wel is uw bewering juist, als gij zegt, dat ik wist dat
ik niet alleen deze bezwaren had, doch waarom zijt gij dan
de eerste om de betrouwbaarheid van de door mij genoemde personen in twijfel te trekken, en een veronderstelling van u twee regels verder tot een vaststaand feit
te proklameren om uw betoog te versterken ? (Roeping,
pag. 582 regels 19-25).
Waarom is de heer van Duinkerken, die er zo grif bij
is om mij te verwijten dat ik niet eerst bij de redaksie van
de Gemeenschap geinformeerd heb Haar de meerdere of
mindere waarheid van mijn veronderstellingen, niet eerst even
bij mij komen informeren of de zijne waar waren. Hij zou
wel eens raar hebben kunnen opkijkenl
Maar ik begrijp dat voor een „gezagsvor kritikus en redakteur van de Gemeenschap een andere maatstaf gelds dan
voor mij, ook al betreft het dingen, die niet in verband staan
met onze literaire antecedenten.
Er is nog slechts een ding waarop ik, bij wijze van afsluitend slot nog even wijzen wil. Meer tot verduideliking van
het opschrift van dit artikel dan tot onderrichting. Want
de heer van Duinkerken weer zeer goed dat het niet juist
is dat de Coon van een artikel het essentiele ervan uitmaakt.
Het essentiele van een artikel is de inhoud. De reden dat hij
op pag. 588 van Roeping de door mij aangeslagen Coon
als de hoofdzaak beschouwt, zal dan ook wel gelegen zijn
in een zeker snort malicieusheid (waarom toch ?) waardoor
hij een avend lang de persoonlike Coon van iemand voor
waardevoller heeft aangezien dan de begripszuiverheid der
mystieke liefde en de kuisheid. Omdat echter deze beide
dingen inderdaad van meer essentieel belang zijn dan
een persoonlike uitingswijze, heb ik deze polemiek willen
voortzetten ondanks de Coon door de heer van Duinkerken
tegen mij aangeslagen.
GIJS VAN ROOYEN.
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BOEKBESPREKING
Anton van Duinkerken : KATHOLIEK VERZET. -- Paul
Brand, Hilversum -- 1932 --- 200 blz.
De duitsepriester Emil Fiedler betoogt in het pasverschenen derde
deel van zijn geschrift „Defensive oder Offensive? Eine Trilogie der
katholischen Aktion" — onzen lezers in zijn geheel met de warmste
aandrang aanbevolenl —, de noodzakelikheid van een apologetiese literatuur, die niet aan deproblemen van vandaag glad voorbijpraat, niet
de indruk maaktgeschreven te zijn voor mensen van een andere planeet of leveed in een andereperiode der geschiedenis, (zoals het geval is
met hetgrootste deel der betrekkelike litteratuur), maar die in staat is
de waarde en weldadige betekenis der katholieke godsdienst voor de
huidige mens duidelik te maken. Met boekjes als die van Pastoor P. van
Dorp komen wij er niet meer; een volledig op de huidige, de moderne
niet-katholieke mens ingestelde litteratuur kan voor dezen nog slechts
van waarde zijn.
Aan deze eisen voldoet —, voor Nederland althans —, Anton van
Duinkerken's „Katholiek Verzet". In zij n titel draagt het weliswaar het
door Fiedlergewraakt defensief karakter, naar zijn acrd en wezen is
het felle en hardnekkige aanval. Het trekt zich niet terug in een rookschermgeheimzinnigheden en bezweringen, maar betreedt moedig de
„vijandelike" linies. Van Duinkerken kent, door dagelikse studie, de
„overtuigingen“ en „gevoelens" der door hem aangevallen groepering
letterkundigen; hi' geeft zijn tegenpartij bet voile pond door met eigen
woorden hungedachtegang te herhalen; hi' verzwakt hun stelling niet
het minst door op tegenstrijdigheden en innerlike zwakheid te wijzen,
om dan tenslotte tot de aanval over tegaan, i, c. de katholieke overtuiging daartegenover te stellen, en deze als enigst afdoende oplossing
der moeilikheden te signaleren.
Onze katholieke apolegeten kennen doorgaans voldoende de stellingen
van het Katholicisme, zij het sums op te zeer schoolse wijze; het zwakke
punt in hun betoog is maar al te dikwijls een klaarblijkelik misverstaan,
zo niet volslagen niet-verstaan of zelfs niet-kennen van de aangevallen
stelling. Dr. Poels heeft zich in zijn rede „Het probleem" uitgelaten in
deze zin, dat zij zich veelal bezorgder maken over het Arianisme of
Luther dan over een „hedendaagse ketterij"; en wordt inderdaad niet nu
en dan op de preekstoel gewaarschuwd teen bet socialinne aan de hand
van citaten uit Marx en Engels?
Dezepolemiek teen het verledene is even begrijpelik als weinig doeltreffend. Het Arianisme interesseert de moderne mens geen zier meer
dan eenpolemiek er tegen; deze polemiek is echter begrijpelik, omdat
zij een minimum aan intelligentie en slagvaardigheid veronderstelt. De
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aangevallene zal niet uit zijn graf op staan om zich te verweren; zijn
beweringen liggen behoorlik gecodificeerd in de desbetreffende litteratuur; de kruitdamp is sinds eeuwen opgetrokken; men kan, met een
ijp in de mond, stellingen verkennen, aan de hand der desbetreffende
P
Baedekers wandelingen ondernemen, en „na jaren gezette studie" desnoods, het standaardwerk schrijven.... waaraan niemand behoefte heeft.
Van Duinkerken echter vat de koe, om niet de stier te zeggen, bij de
horens, indien men Menno ter Braak naast de kwalificaties „ezel" en
„schaap" ook nog deze titulatuur ma toevoegen. De stier raast in
levenden live door de arena des levens. Het enige „verledene" aan hem
is het felt, dat zijn ketterij slechts de moderne consequentie is van een
proces dat in de zestiende eeuw be on, zoals dit boek herhaaldelik
belicht.
Het zijn de sterkste figuren uit onze moderne letterkunde — Marsman,
ter Braak, Coster — teen wie van Duinkerkens verzet gaat, al staat
men verbaasd dat zelfs deze sterkste figuren zulke slechte, althans inconsequente, denkers zijn (Marsman wellicht uitgezonderd). De chaotiese
woestheid van het moderne denken vindt een treffende illustratie in dit
boek, dat nu eens — met vrijwel volledige abstractie van artistieke
waarden — de artisten op hun denkwaarden toetst aan de katholieke
geloofs- en zedeleer.
Men mene intussen niet, dat deze toetsing een mechaniese arbeid is,
die men zijn secretaresse kan opdragen. Hoe zwaar hi' is, blijkt afdoende
uit de omstandigheid hoezeer hi' doorgaans vermeden wordt. Een zeer
sterk ontwikkeld aanvoelingsvermogen van onjuistheden, afdwalingen,
ketterijen, een verhelderend inzicht, een snelle intuitieve doorschouwing,
den
d
in de analyse, — zijn enige vereisten
die
een geduld
eindeloosauteur
van zulk een werkgesteld moeten worden. Anton van Duinkerken bezit ze, naast een levendigheid, een bew-eeglikheid van geest die hem in
staat stelt zijn prooi op het juiste ogenblik te bespringen. Er gaat in
dit bock een element sport schuil (in dienst der Waarheid), van heel
wat boeiender en spannender aard dan de „ren des doods" of „de
dodensprong". Dit boek is in een voorname zin geestig, zoals Fiedler
bijv. bezielend is.
Het is dank zij deze „geest" dat het Van Duinkerken mogelik is zeer
eenvoudige waarheden als nouveaute's te formuleren, die een verrassend
licht werpen op het karakter dezer waarheid. Dit licht is te meer noodzakelik, waar het betreft de waarheid van het Katholicisme die eenieder
meent te kennen, maar wier karakter maar matig doorgrond is.
Hierin bestaat het Katholiek Offensief van Anton van Duinkerken, dat
hi' de bekende verhouding tussen rede en mystiek tormuleert op een
zodanige wijze, dat zij gehoor kan vinden bij een „andersdenkende".
Hierin spreekt de kunstenaar Van Duinkerken, in de persoonlik door--

650
dachte wt ze waarop hi het probleem stelt en belicht. Dat het boek
geschreven is in een voortreflik syntacties nederlands behoeft geen betoog, al blijft de wens bestaan, dat Van Duinkerken zich verder nog
moge on aan Chesterton om de gedachten-tierlantijntjes, welke
de plaats hebben ingenomen van de taal- en stijl-versierselen, volkomen
te verbannen ter schepping van een klassiek-eenvoudig, doorzichtig
GERARD KNUVELDER.
nederlands.
Lisbeth Barger: WERKLOOS— Andries Blitz, Amsterdam.
„We zaten laatst bij Saartje,
onzegoede, oude baker,
die sprookjes kan vertellen".
Hieronymus v. Al hen.
I.
Heusch, we zullen de laatsten zijn, om jets kwaads van bakers te ze ggen. Is de baker in ons aller leven niet de eerste geweest, die ons een
compliment maakte en wel over jets, waar nog niets van te ze en viel,
waar nog alles uit groeien kon: onze uiterlijke verschijning?
„Bakers kletsenr zei m'n vader, die een wijs en zwijgzaam man is.
Maar och, een vrouw, die rijke, arme, dikke en magere kinderen, toekomstige professoren, spoorwegwerkers, ministers, glasblazers, kamerleden en journalisten vakkundig gebakerd heeft, komt wel een stem in
't kapittel toe.
Maar wie heeft aan de bakergezegd, dat ze romans moest schrijven?
Zie, dat is een vreemdgeval, en zelfs sensationeel; een boek, nog
een boek en weer een boek .... van een baker 1
En, ja waarom eigenlijk niet? Is er uit den eenvoudige Vlaamschen
bakker Frank Lateurgeen Stijn Streuvels gegroeid? En waarom zou
er uit de Duitsche baker Lisbeth Barger een nieuwe Sigrid Undset
kunnen voortkomen?
IL
Lisbeth Barger heeft veel ervaren en „Als de Ooievaar komt . ..."
had zeker door niemand betergeschreven kunnen zijn. Een ervaren
vroedvrouw weet, ziet en hoort veel en, aangenomen, dat er behoefte
aan zulke soort boeken bestaat, kon zij weten, wat te ze en en te
s uit onze straat".
schrijven over „
Meisje
Maar wie heeft Lisbeth Barger gezegd, dat ze een roman moest
schrijven en nog wel over de werkloosheid?
Men is 't er over eens, dat ze eigenlijk niet schrijven kan, dat haar
boeken eigenlijk een romans zijn en dat ze, van economische vraagstukken eigenlijk weinig verstand heeft. Op de vraag: Waarom schrijft
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Lisbeth Barger dan eigenlijk?
geeft de oplaag-makende „men"
evenwelgeen antwoord.
En daar lit het voor ons, het hoog-geroemde, „dit hartroerende en
prachtig nieuwe (1) boek," „Werkloos - , die bijna misdadig verzuimde
kans om 't schrille leed der werkloosheid den bezuinigenden. ontslaanden en klagenden burgers in 't van zelfbeklag verchagrineerde gezicht te
schreeuwen.
Maar nee I deze bundel bakerpraatjes schreeuwt niet, maar teem t,
teemt over de slechrigheid en luiheid van klaagzieke stempelaars, waaronder heusch, heusch ! nog wel goeie, brave menschen; teemt over de
arrogantie van de seizoen-arbeiders, wier hooge loonen er de schuld
van zijn, dat de huizen zoo duur zijn; teemt over te veranderen artikelen,
in verordeningen; teemt over heilige typistes en heilige werkloozen. En
somt een heele karavaangevalletjes op, zonder eenig benul van litteraire
montage aan elkaar gerijd, zoodat men met evenveel genot een nieuwspagina van een kraut kan nalezen van voor tot achter. En dan heeft
men nog 't voordeel, dat men nieuws leest en dat bovendien soms nog
behoorlijk gesteld is.

III.
Weet U waarom de werkloozen werkloos zijn? Vrouw Gertrud, een
der wijze vrouwen uit dit aan wijze vrouwen zoo rijke boek, weet het:
„Misschien hebben we een te route dunk van ons work gehad en gedacht, dat we onmisbaar waren". Wie de oorzaak durven zoeken buiten
't kringetje van zeurige, brave, over de slechtigheid van de Marietjes en
de Pietjes uit hun naaste buurt kletsende menschen, zijn toevallig juist
dronken of door een misdadig soort idioterie bezeten of minstens communist.
Wat nou wel jammer is? „De welgestelden hebben helaas voor het
grootste deel nog niet de juiste verhouding gevonden tusschen hun bezit en hun sociale verplichtingen-. Als dat kleinigheidje ook nog in
orde komt en de werkloozen leeren onder Gods straffende Hand de
zegen van den fabrieksarbeid erkennen, dan schrijft de brave baker een
nieuw boek over „de Vreugde der Fabrieken".
Een narigheidje blijft dan nog over: „Er wordt tegenwoordig een
soort Christengekweekt, dat meent, dat het Christendom slechts bestaat om de hand te kunnen ophouden - . Wanneer we die lomperds nog
manierengeleerd hebben, dan zijn we klaar.
Over manierengesproken, hoe vindt U die leukweg neergeschreven
opmerking van Michel Schmitt:
d en samen wan
„Het zijn nette 'on ens. We hebben een paar maanden
tochtengemaakt en ze hebben nooit gekke din en uitgehaald. Wel heeft
een van beiden zich met een snolletje opgehouden
hi' vond het
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zonde daar een fatsoenlijk meisje voor te nemen, dat vond hi' er te goeci
voor. Dergelijke vrouwspersoontjes vindt je zoowel op het land als in
de stad, Daar kon ik niets op teen hebben'"?
(Alle dan maar, als hi' maar niet hoorde tot hen, die steeds hun hand
ophouden 1)
Bahl wat een boek. En moet nog gezegd, dat het, lauw en duf als
het is, een slag is in 't gezicht onzer Katholieke arbeidersbeweciing?
„Lees de recensies in de katholieke bladen" zal Andries Blitz zeggen....
FRANZ VON OLDENBURG ERMKE.
Jacques Benoit : DE GESLOTEN POORT, Boosten en
Stols, Maastricht.
Op velerlei wijs kan men, als dichter, debuteeren. De meesten doen
het, als schoolloopend of ook wel spijbelend kwajongen door op muren
deuren en ramen verzen tepubliceeren als :
„Wie dit leest
is een Uilgeweest".
Op later leeftijd evenwel gaat hun verlangen sterker uit naar geschept
Hollandsch,Japansch of feather-weight papier en de Garamontletter of
die van S. H. de Roos, dan naar een ruwen muur en een stukje vettig
krij t.
Doch ook het debuteeren op geschept Hollandsch papier opent de
mogelijkheid tot velerlei variatie. En dan zijn er voornamelijk twee manieren, die heden ten dage de bijzondere aandacht vragen ; het debuteeren in vroomheid en het debuteeren in al of niet berouwvolle zondigheid.
Dit laatste vooral is veelvuldig aan de orde en brengt de jonge dichtkunst evenzeer in discrediet als de wufte, Fransche geelkaftjes het de
romankunst deden.
Van deze laatste methode tot debuteeren behoeft hiergelukkig niet
de rede te zijn.
Achter „De Gesloten Poort" verdringen zich alleen vrome verzen, die
echter voor 't meerendeel helaas 1 en nog eens helaas I meer vroom dan
vers zijn.
Jacques Benoit is, als een van die musici, wier •creatieve kracht niet
forsch, nietgeweldig is, maar veeleer innig en tee' . ; wier inspiratie (dat
woord is al zoo lang niet meer gebruikt) toereikend is voor een aim el
liedje, een eenvoudig impromptue, maar die daarbij moet blijven, wil
en werk den eigen klank behouden.
Veel van degedichten uit „de Gesloten Poort", ,---, een zeer smaakvol
uitgegeven boekje, — worden niet door dien eigen klank gevuld, zijn
hone schalen, waarin de galm van anderer poezie weerkaatst.
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Ook moet de schrljver zijn gevoel, althans de uitdrukking daarvan niet
forceeren. Niemand zal twijfelen aan de oprechtheid van een mededeelingagina
27 (Bekentenis):
p
, also op
„God 1
Wist ik der menschen smarten,
depijn van al wat leeft
niet in de liefde van Uw hart verborgen :
nog deze teedere lentemorgen
vloekte ik Uw aarde
en die haar eensgeschapen heeft,"
maar we vragen ons af, waar maakt die heer zich druk over. De innerlike noodzaak blijkt niet. Dit en nog veel meer in dezen bundel vermag
zijn bestaansrecht noch door klank, door rhythme of door beeldend
vermogen to bewijzen, overtuigend to bewijzen.
Waar evenwel de dichter degrenzen van zijn kunnen niet „overpoogt"
en zingt, omdat hi' zingen moet en niet, omdat hem een schoone gedachte inviel, waarvan wel eens een gedichtje zou zijn to maken, — daar
ontstonden een stuk of wat verzen, die eengenre in onze dichtkunst met
eere vertegenwoordigen, dat sinds Jan Luken niet schooner bloeide,
dan in depoezie van Wijdeveld en De Graaff.
Men leze bijvoorbeeld „Avond", dat eindigt aldus :
„Verlaten straten
die in maanlicht blauwen,
en in de lucht
het klaargeluid
uit zuivere fluit.
0, Heer, naar U
gaat mijn begeeren,
ik vraag:
laat mij alleen
Uw sterke liefde
leeren."
Lees ook „Pieta" met die in al hun eenvoud zoo navrante slotregels:
„Weenend over haar dooden zoon gebogen
zoeken haar lippen zijn gebroken oogen,
zoeken zijn mond^ 't hoofd en de roode wonden
alsof haar kussen hem heelen konden ,-TotJoseph en Nicodemus zijn gekomen,
die haar dooden zoon hebben weggenomen."
Voor die enkele, zuivere verzen vergeven we Jacques Benoit, dat we
bij lezing van ander werk uit zijn bundel nu en dan ons geheugen
telkens en telkens weer de vraag moeten stellen : „Van wien heeft hi'
VON OLDENBURG ERMKE.
dat nu ook weer ?"
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Arthur Stadler. 1914- ? ; 42 tekeningen.
N. V. Servire. Den Haag 1932.
De betekenis van deze royaal uitgegeven platenbundel strekt zich niet
verder uit dan tot die van depropagandalectuur.
Hi' wil afschuw opwekken voor en terugschrikken van 'n nieuwe
oorlog. Hi' tracht het yolk te prikkelen tot de nieuwe kreet: Wij willen
niet. Een in lapidaire stijl in vier talen opgesteld voorwoord van Ds.
J. B. Hugenholz ..Pfarrer der Niederlandisch-Reformierten Gemeinde zu
Ammerstol, Holland, Membre du Conseil du Bureau international de la
Paix a Geneve spreekt dit duidelik uit.
We mogen slechts ho en dat het zien van al deze ellende van het
slagveld, het etappengebied en het thuisland: deze gruwelike verminkin en van het lichaam en de ziel; deze moord op het weerloze en
hulpbehoevende: door middel van de platen en de snijdende bijschriften
diepe inkervingen moge maken in talloze zielen in het uitgestrekte
viertalengebied waarvoor de uitgave is bestemd. Misschien is het zelfs
onontwijkbaar om behalve afgrijzen voor het oorlogswerk ook haat teen
de machthebbers op te wekken. En het zijn vooral de gevoelens van
haat en woede die de tekenaar bezield hebben tot zijn platen. Maar om
na de vele oorlogsboeken en -films nog een nieuwe heftige indruk te
kunnen maken is meer nodig dan een rauwe vloek te kunnen uitbrullen
door een tekenpen. Daar is groot-kunstenaarschap een onontbeerlik
vereiste toe. En dat is het wat de in Holland verblijvende Oostenrijkse
tekenaar Arthur Stadler ontbreekt. Boven de vlotte spotbladillustratie
komt hi' slechts 'nenkele maal uit. Meest zijn dit dan platen, ontstaan tijdens degrote oorlog op het slagveld zelf: Plaat 13, het geraamte met
de drie voltreffers in de romp, met de beenwindels en soldatenlaarzen
aan de benen, draagt de ondertekening: Mogila Russ Polen 1917. Zonder propagandistiese bijbedoelingen onder de indruk van het gebeurde
zelfgedaan, is dit een in de sag van zijn tijdvak verdienstelike tekening.
Plaat 16, een uitgewerkte tekening waar een boer, beschuldigd van
spionnage, z'n eigen graf moet graven achter de al waaraan hi' zo
dadelik zal worden opgehangen, is evenmin zonder goede eigenschapP vooral in de uitbeelding van de doodsangst in de boer en het
cyniese in de soldaat die met het koord in de hand teen de al geleund z'n sigaret rookt. Maar reeds hier voelt men vooral litteraire
kwaliteiten. De derdeprent waarop gewezen kan worden is nr. 33: de
Dood met een Rode-kruis-band om de arm, heeft klauwen vol kinderli'k'es uit de ziekenhuisbedjes gegraaid om ze op 'n hoop te gaan
gooien: „Oorlogsbroed". Waar reeds de platen, ontstaan onder de impuls van de gebeurtenissen, een belangrijke hoogte niet kunnen bereiken, moeten depropagandistiese stukken, zovele jaren later vervaardigd,
wel zwak maakwerkgenoemd worden. Een plaat stelt voor 'n aantal
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krantenknipsels waar een muilkorf doorheen getekend staat: een gecomprimeerde strijdrede,maar wat heft dit met kunst te maken. Deze
zwakste van alle nummers is toch 'n duidelike illustratie van de waarde
van hetgeheel.
De gloeiendste haat en de felste verontwaardiging, al doet ze de pols
trillen die ze neergriffen zal, al wort het handschrift dat ze neerschrijft
grimmig als een stormaanval, is onmachtig tot schoonheid als de scheppende macht van de kunstenaar ontbreekt, de ordenende, de evocatieve
scheppingsmacht. Oratoriese waarde zal men dit werk niet ontzeggen,
maar het blijft buiten het hoogland zowel van de souvereine als van de
dienende kunst. Ook op het gebied van de dienende kunst is de waarde
van depersoonlikheid het belangrijkste moment. Niet de aanwezigheid
van tendenz, maar de afwezigheid van kunstenaarschap houdt de veroordeling in.
Th. DE JAGER.
St. Antonius Triptiek. Reproducties naar gekleurde platen
van fr. H. Randag 0. F. M. --- St. Laurens Bock- en Kunsthandel Rotterdam.
Ondanks het feit dat de uitgever het nodig acht, in verband met deze
uitgave de narnen te noemen van Donatello, Murillo, Paolo Veronese,
Francesco Francia en Gino Fabris, en ons deauteur voor te stellen als een
leerling uit de school van Roland Ho1st, blijkt ten slotte toch slechts
de bedoeling te zijn een geschenk voor het feest der eerste H. Cornmunie in de handel te brengen.
Hiermee daalt de artistiekepretentie wel ver genoeg om ons te ontslaan van deplicht van kritiese aandacht. Slechts mogen we er onze
spijt over uitdrukken dat wat men voor moderne stijI tracht te doeii
doorgaan een uitmuntend voermiddel blijkt te zijn voor dezelfde lieverige
zoetelikheid die de vroegere devotieplaatjes zo onuitstaanbaar maakte.
Th. DE JAGER.
„ANNA". Roman par Boris Zaitzev. Traduit par Ludmila
Savitzky. Editions Saint-Michel. Paris.
Un roman russe, traduit de remarquable maniere. La ruine volontaire
d'unpays, sert d'arriere-plan a un conflit dames, et ces Ames paraissent
douees de seconde vue.
Le • letton Matvei exploite une ferme modele, en compagnie de sa
femme Marthe, et d'Anna, Rile adoptive et servante.
Anna est aimee d'un ci-devantgentilhomme des environs Arcady, qui
veut l'epouser.
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Matvei s'eprend a son tour d'Anna et la jalousie & yore Marthe. Anna
quitte la ferme pour soigner Arcady. Fort malade, meurt malgre ses
soins.
Marthe rappelle Anna. Mais la ferme est trop prospere, et les hornmes de la Tcháka viennent la soumettre a cepillage qu'on nomme,
avec unepudeur si grande, „collectivisation". Grace a l'activite d'Anna,
laperquisition n'aboutit pas.
L'un de ces bandits Trouchka
qui terrorise la contree, vient alors
,
pour forcer Matvei malade a vider ses tiroirs.
Sur le seuil, Anna l'abat d'un coup de revolver. Par une vengeance
atroce, Marthe ferme la porte derriere Anna qui tombe sous les balles
des complices de Trouchka, et va repondre a un appel mysterieux.
La marche des saisols encadrel'acticin, et ('Invisible souleve le voile
despaysages. Les personnages sont des hommes vivants. La marnoire
se rappelle sans peine, Matvei, sauvage velu et consciencieux, Marthe
„qui sent la viande", la caricature, excellente, de Tchoukhaiev et Pokhliobine, du Soviet de Sèrebriandie,Arcady,le „docteur" Maria Mikhailovna
etpuis Anna : „Elle travaillait en silence, en silence elle dormait et
mangeait, se disant que si telle etait sa vie, c'est qu'il ne pouvait en
etre autrement. II n'y a pas a pas reflechir ni a se creuser la tete. Par
dela les murs de lapetite ferme, y a des champs a perte de vue, des
petits bois et des ravins, et les hameaux, et les villages, et les villes de
l'immense Russie. Le monde est grand, inaccessible, menacant dans sa
force tenebreuse".
Un livre a lire.
H, DUPRIEZ.

„LA SPIRITUALITE CHRETIENNE D'APRES LA LITURGIE." Par le R. P. Antoine de Serent des FreresMineurs de Metz. Desclees 76bis rue des Sts Peres. Paris (7).

Get ouvrage qui porte en epigraphe : „Avec le Missel ou pent faire
une vraie Somme de th6ologie", „est destine a re parer le contresens qui
se are les obligations rituelles que les fideles accomplissent en fonctionnaires, et les exercises depike oil ils prkendent trouver la vie de Fame,
alorsque la source premiere et indispensable reside dans les fonctions
sacrees comme Pie X l'a rappele."
II est dit dans l'Introduction „comment dans la seconde moitie du
XIVe siecle,par suite des guerres incessantes, la pratique raisonnee de
la Liturgie recut des atteintes formidables dont elle ne se releva pentetre jamais completement.
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Mais au XIXe siècle sur it un homme prodigieux, qui fait en quelque sorte figure de Pere de rEglise : Dom Prosper gueranger, Abbe de
Solesmes a 1875). Avec un sens aigu de la tradition chretienne r il s'appliqua a reconstituer 1' heritage du passé, et it eut le merite d'inaugurer
une veritable renaissance religieuse".
L'ouvrage de R. P. de Serent est „une veritable methode d'oraison
liturgique qui comprend toute la vie du chretien, du bapteme aux derniers sacrements, et en trace les lines essentielles en s'appuyant sur
preuves historiques.
des"
Au reste, on lira,pour avoir une idee d'ensemble la Lettre Preface
qu'a &rite Sa Grandeur Monseigneur Raoul Harscouet, Eve de
d
Chartres, bien connu en France comme ungrand apOtre de la cause
liturgique.
— Nous avousplaisir a reconnaitre ici que la forme du livre West
point indigne du fond: c'est ecrit dans un Francais parfait.
Quant au fond, it y aurait certainement profit a en faire la traduction
FL DUPRIEZ.
en neerlandais.
Dr. Jos. J. Gielen : DE WANDELENDE JOOD IN
VOLKSKUNDE EN LETTERKUNDE. -- De Spieghel,
A'dam ; Het Kompas, Mechelen. --- 1931.
Niet alleen in de volksfantazie, maar oak in de litteratuur is „De
wandelende Jood" eengraag-verwerkt thema.
De twijfelzuchtige Ahasverus, getuige van Christus' lijden, wijst Diens
g
enade terug : tot straf zal hi' nu, rusteloos zwervend, de twede komst van
Christus of moeten wachten.
De ontwikkeling (uitbreiding of afbrokkeling der motieven; vervaging
tot oplossings toe : vgl. Shelley) van dit thema is buitengewoon interessant,
zowel uit litterair als uit kultuur-histories oogpunt.
Een inzicht in deze zeer uitgebreide stof eist zeer veel vOOrstudie.
Pas na dit meer analytiese werk, komt de synthese, die de vele gegevens
in oorzakelik verbandplaatst, vrucht van diepgaande vergelijking : andel s
zouden we door de vele bomen het bos uit het cog verliezen.
De thematologiese litteratuurbeschouwing vindt nog steeds veel skepsis
tegenover zich : verklaarbaar als men ziet hoe dillettanties deze tak van
de litteratuur-geschiedenis beoefend werd door mensen met een vage,
algemene belangstelling, die een litterair thema misbruikten, am bun
„kultuurhistoriese" stokpaardjes to berijden, terwijl anderen weer meenden,
dat „der Mohr seine Schuldigkeit getan" had, indien men naarstig zijn
fiesjes uitstrooide over een aantal vellen dissertatie-papier: aaneenrijging
van verhalen, die het thema verwerkten, to lezen op het tietelblad. Deze
synthetisten en analytisten hebben de markt enigszins bedorven : zo
wordt het verklaarbaar dat Dr. Gielengemeend heeft bedoelde methode
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in bescherming to moeten nemen, zodat we in de Inleiding een interesante
uiteenzetting to lezen krijgen over deze kwestie.
flit de aard van de zaak brengt zo'n studie zeer veel voetangels en
klemmen: zoals de schr. zelf opmerkt, komt men noodzakelik op 't
terrein van andere wetenschappen (folk-lore, theologie, filosofie enz.):
het is dus zaak, om dezegrensgebieden organies to plaatsen in het
grotere verband en to maken dat ze slechts een dienende taak vervullen,
m.a.w.: dat het litteratuurgeschiedenis blijft, tenzij men natuurlik een
kultuurhistoriese beschouwing wil geven, waarin dan het litteraire weer
ondergeschikt blijft.
Wie zal het Dr. Gielen kwalik nemen dat hi'j deze uiterst moeilike
taak niet voor 100°/0 vervuld heeft? Dat de synthese eigenlik nog een
beetje „in statu nascendi" bleef, en dat het geheel wat brokkelig is?
Daar staat heel veelgoeds tegenover: degelike bronnenstudie, die
bijna doet duizelen door zijn uitgebreidheid; buitengewoon boeiende
en diepgaande analysering van verschillende Ahasverusbewerkin gen
(Vermeijlen's „Wandelende jood" enz.); het regelmatige opsporen (en
vinden1) van de die ere oorzaken en de geestelike stromingen die eraan
tengrondslag liggen. Vooral deze laatste kwaliteit zal de skeptici t.o.v.
de thematologie kunnen overtuigenl Floe de ene tijdstroming gunstiger
is voor het motief dan een andere (romantiek tegenover de rationalistiese
18e eeuw), hoe het motief eerder bewerking vindt bij een geestelike
zwerver, dan bij een meer rustier geest, hoe de politiek hier haar invloed uitoefentGodenvraagstuk), hoe het motief een andere verklaring
en een andere behandeling vindt bij een Katholiek tegenover een Kalvinist. Een rijk onderwerp en royaal behandeld.
Het „interessante" van het motief heeft misschien de schr. wel eens
parten gespeeld bij zijr, litteraire beoordeeling (Kees Meekel's Trilogie),
maar ik moet toe even dat hi zich dat gevaar goed voor oogen gesteld
heeft en het meestal Oink heeft overwonnen. Graag had ik ook gezien.
dat de schr. wat dieper ingegaan was op de „Ahasverus-gBest" die waait
in de moderne litteratuur van West-Europa. (Gide ; de surrealisten enz.)
Ondanks deze kleinere tekortkomingen, een uitstekende dissertatie,
die naar meer doet verlangenl
HARRIE WEIJTENS.

BOUW EN GESCHIEDENIS VAN HET KLAVIER door
Bertha van Beynum-von Essen. .-- W. L. en J. Brusse's
Uitg. Mij., Rotterdam. ---1932.
Een voor den klavierspeler onmisbaar boek. Immers, terwijl het klavier
in den loop der 19e eeuw zoozeer in populariteit is toegenomen, dat
het schier in elk huishouden is doorgedrongen, is den gemiddelden be-
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oefenaar van de herkomst van dit geliefd instrument zoo goed als niets bekend. Wat daarover in de muziekgeschiedenissen terloops vermeld wordt.
werkt dikwijls verwarring stichtend en daarom is het goed gezien eens
een zakelijk werk to schrijven over dit onderwerp. Het boek is in drie
afdeelingen verdeeld, waarin op degelijke wijze het clavichord, het
clavicymbel en de pianoforte worden behandeld. De beschrijvingen laten
aan duidelijkheid niets to wenschen over en zullen vermoedelijk er toe
D
De
bijdragen dat bij velen misverstanden uit den we worden geruimd.
karakteristieke verschillen tusschen clavichord en clavicymbel worden
scherp belicht en ook de geschiedenis van het ontstaan dezer instrumenten
wordt in bijzonderheden vermeld, wat bijdraagt tot een beter begrip.
Da t de oorsprong van het clavichord misschien wel tot in de 12e eeuw
teruggaat, de afkomst van het clavicymbel een geheel andere is en dit
niet aan alle klavierdilettanten
instrument ook veel jonger ,
is vermoedelijk
bekend en toch interessantgenoeg om to weten. Na de uitvinding van
de hamermechaniek door Gristofori komt er in de klavierbouw als het
ware een omwenteling en op zeer duidelijke wijze is hier beschreven hoe
depianoforte zich daarna ontwikkeld heeft en zijn tegenwoordige vorm
en volmaking heeft verkregen.
Ben aantal fraaie foto's van historische vormen van het klavier verhoogen de aantrekkelijkheid van het werk, terwijl de tekst hier en daar
ook nog door figuren verduidelijkt wordt. Vermelding verdient ook, dat
de bronnen overal vermeld worden en het materiaal zorgvuldig gezift is.
Het geheele boek getuigt van degelijke studie en volkomen beheersching
van het onderwerp. Het ma in geen enkele muziekbibliotheek ontbreken en aan iedere muziekliefhebber ter lezing worden aanbevolen.
J. C. SCHARP DE VISSER.
G. Duhamelet CHANDELEUR Teekeningen van P,
Dubreuil — Uitg. IDsciee De Brouwer & Cie., Paris.
Met een zekere belangstelling lees ik steeds de aanbevelingen, die
een nieuwe uitgave vergezellen. Zoo tracht men mij bij dit boekje de
overtuiging op to dringen, dat naast de kinderen, voor wie het in het
bijzonder is geschreven, ook volwassenen er met genoegen kennis van
zullen nemen.
De opzet is inderdaad lofwaardig. Dat er wordt getracht aan kinderen
den die en zin van de katholieke feestdagen, voor individu, gezin en
gem p, bij to brengen is toe to juichen. Dit boekje, speciaal gewijd aan 2 Februari, het feest der Zuivering van Maria en de Opdracht
ruise en
d bruisehende
van Christus in den Tempel, zal echter op een gezone,
jeugd niet veel invloed uitoefenen. Daarvoor zijn de kinderen, die de
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schrijver er in last optreden, te vervelend en te eigenwijs. Chandeleur
vertoont een teveel aan leering en een tekort aan spontaneiteit.
De verwachting, dat er door volwassenen met genoegen kennis van
zou wordengenomen, komt mij volkomen utopisch voor, al kan misschien
een kleine uitzondering worden gemaakt voor enkele folkloristische bijzonderheden
Overigens is de opzet van dit boekje volkomen mislukt, zoowel wat
betreft tekst als illustraties. Vooral deze laatste zi j n ter end zielloos en
getuigen van een volkomen gemis aan inzicht ten opzichte van het
in staat is aantrekkingskracht op de jeugd uit te oefenen.
P.

N.T.

d. V.

Victor Leemans: DE ANSCHLUSS EN DE DUITSCH-00STENRIJKSCHE TOLUNIE — Standaard, Brussel — 1931.
Een overzichtelike brochure, waarin de socioloog Leemans in enkele
linen een rake schets gceft van de geschiedenis en het wezen van --en
het internationaalgekonkel rand — de Duits-Oostenrijkse tolunie. Het zou
nuttig zijn over deze aangelegenheid ook eens een Nederlands b o e k te
bezitten terwille van de vergelijkingsmogelikheden met de NederlandsVlaamse „Anschluss - . Maar ook tilt duidelikegeschriftje doet den lezer
verstaan hoezeer het nationaliteitenprobleem de grondslagen van de huiGERARD KNUVELDER.
die statenorde ondermijnt.
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iViEnIA VITA
J. C. Bloem. „MEDIA VITA". Gedichten. — Joh. Enschede en Zonen, 1931.

EN monnik van Sint Gallen zag een man loopen op
een boomstam Bien hij, bij wijze van brug, over een
kolkenden bergstroom had gelegd. Wij danken daaraan het schoone gregoriaansche gezang „Te midden van het
leven zijn wij in den dood". Het is niet alleen de titel van.
Bloem's gedichtenbundel die aan het gezang van den middeleeuwschen monnik herinnert. Ook hij gevoelt zich in het
midden van zijn leven, indien niet verzoend, zeer vertrouwd
met den dood. Het dagelijksch bedrijf der menschen ziet
hij als vreugdeloos en zonder zin. Waarom jagen zij achter
hun droombeelden, die verdampen als wolken in de zon?
Waarom zoeken zij een onbereikbaar geluk in het alcijd herhaald contact met elkander? Hij vond er na de koorts der
jeugd, niet andets dan ijdelheid in. „De dag was Lang en
beet, en zijn geluk niet veel...." Hij weet, in zijn herfstige
somberheid, niet meer....

E

Wat dan te doen,grijs landschap, grijze luchten,
Uit de oudste droomen van de zielgemaakt,
Wat met dit hart te doen, welks diepste zuchten
Al haast niet meer naar deze dingen haakt?

Tusschen de verstorvenheid van den monnik van Sint
Gallen en die van den dichter Bloem blijft echter dit verschil, dat de eerste over het graf heen staart, zijn besef van
de nietswaardigheid der aardsche dingen ondergaat als een
versterking van zijn verlangen naar een toekomstig heil, terwig de laatste den gebarsten steen,met wat letters en cijfers
die door den regen worden gevuld, nabij voelt als een ondritkoombaar, somber einde. Er is bij beiden schrikkelijke
Ernst, niaar hun resignatie is verschillend van aard. Daarbij
lijkt het een tragische bijzonderheid, dat Bloem's eerste
bundel „Het Verlangen" werd geheeten --- zelden werd
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een titel beter gekozen — en dat de dichter nu, in „Media
Vita", het leven „niet te verzoenen" moet noemen, en het
hart, „ondermijnd door een onverzoenlijk tegenstreven",aan
zichzelf ziet verkwijnen. In „Media Vita" wOrdt niet meer
verlangd, het komt ons, na de eerste lectuur, voor als een
boek van bictere en zwaar te dragen ontgoocheling.
Deze Bingen kan iedere aandachtige lezer uit Bloem's
podzie afleiden. Het staat er, met zooveel woorden, in te
lezen. Maar daarmee is Lang niet alles over deze gedichten
gezegd. Als men zich-zelf een oogenblik, in opkomende
vrees, de vraag heeft gesteld of een dichter, die niets meer
te verlangen heeft, in Bit Bemis niet tevens zijn roeping als
dichter feitelijk ziet onmogelijk gemaakt, afgedamd, — Ban
moet men, „Media Vita" lezend en herlezend, ten eerste
toegeven dat die tragische onvoldaanheid bier in zeer schoone
verzen is uitgezegd, maar bovendien ook tot de erkenning
Betaken, dat de bekentenis van die leegte tevens op geheel
eigenaardige wijze de kiem draagt tot de verlossing uit die
leegte. Waarom? Op welken grond? Op een grond Bien
men, als nuchter lezer, misschien tot het ongerijmde zal
rekenen, maar die voor mij, en naar ik hoop voor meerdered, overtuigend genoeg mag heeten. Op dezen grond: „Media
Vita" bevat bijna uitsluitend gedichten die zoo bezonken,
zoo voldragen en afgerond, die tevens zoo prachtig vol van
Coon zijn, dat zij werkelijke bevrijdingen moeten heeten.
Alles is er in doorleden en zij zijn bevrijdend door hun
aanwezigheid. Want toen ik hunne qualiteiten daar juist
noemde, bedoelde ik die volstrekt niet als puur-technische
kenmerken van goed-gemaakte, hecht-doortimmerde verzen,
maar als qualiteiten welke deel uitmaken van die onverklaarbare, naar omhoog vliegende harmonie tusschen ervaring, stemtoon en vorm, welke het werk van de rasdichters
kenmerkt, welke uit banden van menschelijke beperking
verlost en — wat men zeggen moge — onvervangbaar is.
Deze gedichten van Bloem bevrijden den dichter en zij
bevrijden den lezer, want zij bezitten in bijzondere mate

663
die geheime kracht der goede podzie, die terugslaande en
opnieuw activeerende kracht, welke innerlijke boeien slaakt
op een wijze, analoog aan de bevrijding die een biecht
bewerktstelligt. Ontslaat de biecht van persoonlijke schuld,
de podzie, zoo beoefend, ontslaat van het leed waartegenover men weerloos was. Het is waar, men moet Been geloof
hechten aan de mogelijkheid om de schoonheid te „dernasqueeren", wil men dit bij de gedichten van „Media Vita"
ervaren. Men moet geloof hechten aan het bestaan in poezie,
aan de voelbare, tastbare tegenwoordigheid van een geheime macht, aan die „pureta authentique, payee au poids
des douleurs chin esprit tree" (Maritain), welke de krachten
der ongezuiverde natuur te boven gaat.
Deze macht is in Bloem „achter de jaren niet gestorven",
integendeel, zij is, na „Het Verlangen", starker geworden.
De kleine bundel „Media Vita" is, met veel minder motieven, met zijn afzien van vele vroegere aandriften, voor
mij een rijker geheel. Niemand, die gedichten weer te iezen,
zal hier de gedachte in zich voelen opkomen, dat hij staat
voor een leegte, een begin van seniliteit. Wel dat hij staat
voor een groote, bleeke stilte, een bedroefd onthechten,
een zeer geresigneerd ontzweven. Men laze daze gedichten
als men zich alleen voelt : zij hebben, in al hun beleden
droefenis, bijna de troostende werking van een gebed. De
stem van den dichter bedriegt zoo weinig. Zij is mannelijk
vol, en in haar klassiek-eenvoudige intonaties eindeloos gespannen van strijd en van leed. Zij spreekt niet van uitkomst, zij spreekt niet van nieuw vertrouwen, maar zij spreekt,
in subtiel verband, den bezielden spreker vrij van de doorstane kwellingen en zelf-kwellingen.
Soms, in een schrik, wordt hij wakker en fluistert : „Waarom ben ik bier?" En terwijl hij het leven ondergaat als
niet veel meer dan ademhalen, voelt hij tegelijkertijd,
dat in de diepte van zijn somber dal daarmee toch de oneindige ruimte wordt ingehaald. En hij kan weer staan, in,
verrukking opgenomen en neergezogen naar onweerstaan-

bare diepten, waar de voortijdelijke wateren stroomen en de
bezweringen van tang gestorven monden naklinken.
Wie van poezie een gemakkelijk opwekkende verwarming
verlangt, zal in „Media Vita" zijn gading niet vinden. Wie
achter een zeer bewust pessimisme een pessimisme gelijk
men het vindt in het boek „De Prediker" en bij oude Chineesche dichters — de taaie leefkracht van een sterke ziel
west te vinden en in de intonatie van een dichterstem de
mate, waarmee deze den geest bevrijdt van zijne kwellingen,
hi} zal de nieuwe gedichten van J. C. Bloem lezen en
herlezen, en telkens meer verwonderd raken over den diepen
wiekslag van hunne schoonheid. 1k voor mij heb vertrouwen
in de zielskracht en het letterkundig vermogen van een land,
waarin gedichten ontstaan, zoo dramatisch gespannen en
zoo naar den algemeenen vorm volkomen als dit :
GRAFSCHRIFT.
Een naamlooze in den drom der namelozen,
Aan degelijken schijnbaar zeer gelijk,
Doorgeen vervoering stralend uitverkozen
Tot heerscher in een onaantastbaar rijk —
Wie van die hem vergaten of verdroegen
Ontwaarden nit hun veilige bestek
De schaduw van twee vleugels, die hem joegen,
Den fellen klauw in zijn gebogen nek?
En nu, na het begeerde, het ontbeerde,
Na de onrust en het levenslang geduld:
Een steen, door 't groen gebas ten, en verweerde
Letters en cijfers, die de re en vult.

JAN ENGELMAN.
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ZUID-HOLLAND

D

E kanten van de sloten zijn vochtig en drogen nooit.

Ze hangen slap af, als tapijtranden van gras, Haar
het water. Ze zijn slijkerig in de winter; in den zomer kluitig en bras met holletjes van insekten en natte
schaduw van grasjes, die overhangen. Torretjes en duizendpoten wriemelen er rond ; een kikker springt het gras met
een ruisende ritseling uiteen ; dooft het geluid met een week
plofje. Rond twee koepoten, die onbeweeglik als palen de
madder inzakken, verrimpelen kringen tot niets.
Alles is effen. De blanke Spiegel van het water ligt gladgestrekt en stroomloos als een koel lijk, zonder kabbeling
van golfjes, zonder gemurmel. Aan het eind gaat iedere
rimpeling teloor in een deken van zwaar, apathies krona.
Het omvademt het Leven en verstikt het. Het is nog vlakker
elan het water, nog onbeweegliker. Het ligt rimpelloos uitgestreken tussen zijn enge grenzen,
De weilanden zijn zonder verheffing. Groene, platafgegraasde vierkanten rijen zich eentonig aaneen tot een onmetelik vlak, zonder bomen, zonder struiken, een minuskule
molen aan den einder. De kanten der vlakken zijn gelijk,
het midden is effen. Vlak bij den bodem af begint de wereld en blijft zo tot den horizon.
In een wijdte die iedere koepeling nog overwelft, trekt
de hemel heen over het wegglijdende land. Grijs van einder tot einder, en hoog ; of diepblauw met titanen van
witte wolken, die nimmer kantelen, en in dralende karavanen voortglijden over water en land. Tussen hemel en aarde
is alle gemeenschap weggeslepen door deze niet te stuiten
wenteling: geen boom slaat een hack in het heelal ; geen
berg verankert de hemel op dit stuk van den wereldbol.
Alles is gladgepolijst van bet midden af tot den ronden
horizon.
De -inens :op deze vlakte is een Ahasveer die verdwaaid
is. Die geen uitweg meer weer in ,deze wegenloze doollici,

666
Die omgeven is door de ruimte, en erdoor is los gelaten.
Hoog boven hem ruimte. Rondom hem ruimte. Alles is open.
Winden omwaaien hem van alle kanten. Er zijn geen bergen, die ze dwingen in andere richtingen ; geen bossen, die
ze heffen boven zijn hoofd. Ze vinden hem steeds. Hij voelt
ze steeds. Iedere wind is de gast van zijn open kleren, de tocht
van zijn toegeknoopte jas. Hij ontvangt ze om aan hun noodzaak niet ten onder te gaan.
Het licht overstraalt hem, met een alziende helderheid,
die zijn ziel ontbloot. Zijn aanwezigheid is merkbaar op
groten afstand en van dichtbij blijft geen beweging van zijn
lichaam, geen trek op zijn gezicht verborgen. Hij weet zich
aldoor bespied. Een ander neemt hem waar, zoals hij kijkt
naar een ander : met oplettendheid in de al te heldere
ogen en met een loerende achterdocht in de ziel. Ze speuren
naar elkanders zwakheden. Omdat de val van den evenmens
de latente troost is voor wie zich nog staande weet, doch
even zeer vallen kan. Want in het verborgenste van zijn ziel
voelt hij zwak of sterk de resonanties van alle zonden, die
bedreven kunnen worden in dit land, dat voor geen enkel
kwaad bescherming biedt, en die de zonden zijn van alle
mensen en van alle tijd. Hij tracht ze te verbergen voor zijn
medemens en voor de doordringende macht van het licht,
dat als een alles-omhemelend geweten zijn ziel overwelft.
Hij staat daarin op zichzelf, als een eenzame in de verlatenheid, zonder de barmhartigheid te ervaren van dennebossen, wier donkerten tot toevlucht strekken aan de ververwante zondigheid der menselike natuur. Slechts in de
afgeslotenheid der binnenkamer en in de heimelikheid van
eigen gedachten kan hij kwaad bedrijven. Daarbuiten, in het
licht, beheerst hij de bewegingen van zijn lichaam tot ze de
stijve gratie bezitten van wilgetakken in den wind; hebben
zijn gelaatstrekken de haast onmerkbare soepelheid van het
voile zomergras, dat neer buigt in zacht aanwaaiende golving, en is zijn oogopslag egaal-helder, als het watervlak,
dat de lucht weerspiegelt.
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Het enige dat zich boven het land verheft is de mens,
het enige waarmee deze zich vergelijken kan, zijn evennaaste
even groot als hij, even begaafd als hij, van dezelfde gedachten vervuld als hij. Ze leven eenzelfde leven : gelijk aan
strevingen, afmetingen en weerstand. Hoe kan het dan uitbli;ven dat de oude zonde van Adam ontkiemt in zijn ziel
en hem opricht in een steile eenzaamheid, vol n.aaktgedragen hoogmoed, ongenaakbaar voor anderen ? De beperktheid van zijn verstand bij de onbeperkte vrijheid die de
ruimte hem geeft en de oneindige verhevenheid van de
hemelen boven zijn hoofd maken hem eng van ziel bij al
dat idea van eigen grootheid. Het heeft een Stempel gedrukt op zijn levenswijze, die voornaam is en deftig, schijnbaar beheerst en afgemeten, doth onzegbaar kleingeestig.
Zijn natuur is koel en zijn gedachten zijn gewikt en gewogen voor ze worden uitgesproken. Ze zijn nimmer groots ;
doorlopend prakties als het waterpeil en de aanleg van
zijn sloten. Zijn gevoelens worden geregeld door de sluizen
der enghartigheid. Hij kan het leven niet vatten in al z'n
grootsheid zonder zijn hoofd to verliezen in de ruimteloosheid die hem omgeeft, en die hij zelf geschapen heeft toen
hij glib bij sub voegde tot een bewoonbare wereld. Doortrokken van den zin zijner vlak-affe schepping en bezield met
een geest van orde en regeling heeft hij alles afgebakend
Haar eigen inzicht : zijn weilanden, zijn sloten, zijn dogma's.
Hoog daaroverheen drijven de zon, de maan en de sterren.
En nog hooger de hemel.
GUS VAN ROOYEN.
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HET BETOVERDE HUIS AAN HET PLEIN
„Maarclan is daarbinnen het verstand
zoek I r Inderdaad, dat is hetgeval".
— Prof. dr. H. Burger.

1•
„Een verdwaasd volk - moet het opschrift zijn van het geschiedkundig hoofdstuk, waarin het tractaat met Beigiewordt
behandeld, schreef de Amsterdamse hoogleraar prof. dr. 1-1.
Burger in een zijner brochures '), die de moeilikheid demonstreren, gelegen in het schrijven van dit hoogst belangwekkend geschiedkundig hoofdstuk. De moeilikheid nl.
dat de geschiedenis van de nederlands-belgiese verhoudingen
studs de wereldoorlog voor een groot, en dikwijls het interessantste, deel, moet worden opgebouwd uit bijkans
vindbare brochures, dagbladknipsels, vliegende blaadj„es
e tutti quanti. Naast de offi.cieele Witboeken en andere staatsstukken, is er de publieke opinie, die juist in een aangelegenheid als deze zich soms energies uitgesproken heeft,
een grote, soms overwegende invloed heeftuitgeoefend ook
op de officiedie gang van zaken. 1k herinner aan twee feitep,
een uit de eerste, een uit de laatste periode.
Toen de nederlandse en belgiese regeringen op het punt
tractaat
voor Belgie allergunstigst
stonden een
tekenen, brak Belgie in 1920 onvoorziens en radikaal
onderhandelingen,af door het opwerpen van het Wielingenincident. De oorzaak: een heftige binnenlandse acjitatie von
de belgiese annexionisten, die hun landhonger met dit tractaat niet bevredigd zagen.
En het twede : Coen tegen zijn hartgrondig verlangen in, de
nederlandse minister Beelaerts van Blokland op 1 April 1932
een streep moest halen door eigen arbeid, gebeurde dit
tengevolge van de steeds sterker aandrang van het nederlandse, met name brabantse yolk, dat niet larger vertrouwen
kon stellen in des ministers planner.
1) „Het Nederlandsche Schaap" - Amsterdam, 1927, blz. 4.
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Het is dit „vertrouwen'', dat Prof. Burger reeds epige
malen tot schrijven bewoog, en hem deed vragen:
„Wie ter wereld — aldus de professor, in de „Open
Brief aan den Minister van Buitenlandsche Zaken'', het
twede stuk van zijn hand, dat in deze aangelegenheid van
belang is I) — „wie zou het schouwspel terugwenschen van
een minister, voor de volksvertegenwoordiging tredend, niet
als verdediger van 's lands rechten, maar in zijn bewijsvoering, als pleitbezorger van den buurmanr
Hetgeen niemand ter wereld, tenzij de belgiese regering
wenste, is in vervulling gegaan, — en een diep wantrouwen
in de leiding van het ministerie van Buitenlandse Zaken
vervult de besten onder ons yolk. Van dit wantrouwen
heeft Prof. dr. H. Burger zich nog eens de tolk gemaakt in
een rede op de Algemene Vergadering van de Nederlandse
Unie op 22 Mei 1932.2)
Deze drie brochures van Prof. Burger kunnen B elden als
de reactie van het gezond verstand.
1k maak niet uit, of er verband bestaat tussen de mediese
specialiteit van de Amsterdamse hoogleraar en dit gezond
verstand. Ook beweer ik niet, dat gezond verstand slechts
als uitzondering zou optreden bij een hoogleraar, maar even
zeldzaam als verheugend is het felt, dat een hoogleraar met
gezond verstand en nuchtere zin zich krachtens zijn gezond
verstand uitspreekt over een staatkundige aangelegenhei4
van de eerste rang. Zo Licht komt men ertoe : — op een
standpunt hoog boven het profane vulgus geplaatst — de
Internationale geesten te zien waardoor Beelaerts al ]anger
gebiologeerd blijkt te zijn, ofwel in francophilie zijn zakelike bezinning te verliezen, als men zich daartoe bepalen
kan, en niet gaat schuimbekken wanneer argeloos de waar1 ) „Open Brief" enz., - Amsterdam, 1928 - blz. 16.
.2) Afgedrukt in „De Dietsche Geclachte", junie 1932, blz. 177 v1g. r-Als brochure verschenen bij Ellerman, Harms & Co., Amsterdam 1932
— f 0.20.
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heid aangaande een idool words uitgesproken. Kwaadsprekers, schelden deze heren hun landgenoten.
Professor Burger gaat hun woede voorbij, hij weet waar
de schuimbekkende thuishoort en geeft intussen een exposé,
dat ik niet in elk onderdeel voor mijn rekening zou willen
nemen, maar dat ik benijd om zijn klare expositie van de
hoofdzaken, en — vooral — zijn moed. Er behoort moed
toe als officiedl persoon te zeggen hetgeen Burger formuleert als volgt
"Zes jaar lang vertoont ons y olk het tegennatuurlijke
schouwspel van een y olk, dat zijn internationale rechten met
hand en sand moet verdedigen tegen zijn eigen regeering. De
nuchtere Nederlander ziet met onrust Haar het huffs aan het
Plein, waarbinnen men bezig is den vaderlandschen inventaris op te ruimen. Waartoe dit alles 7 Geschiedt deze liquidatie onder dwang der groote machten 7 — Neen, neen 1
het gaat vrijwillig, uit eigen ingeving ; zonder recht en zonder
reden. — Maar dan is daarbinnen het verstand zoek 1 — Inderdaad, dat is het geval 1)".
Prof. Burger moge den rinds Sanger belangstellende Been
nieuws brengen, hij heeft ieder Nederlander aan zich verplicht door zijn moedig woord.
Nosh de eerbiedwaardigheid, Hoch de onkreukbaarheid
van Minister Beelaerts wil Prof. Burger in het geding gebracht zien, maar evenmin als Van Karnebeek zal diens opvolger en eerste ambtenaar in staat zijn een voor Nederland
bevredigende oplossing te vinden van het probleem : nog
immer leven zij onder de dwang-hypnose van 1919, 1920, 2)
die overwonnen moet worden, — leven zij in een onredelike vrees voor Frankrijk, Welke onze S taatslieden heeft
verleid tot daden, die ons internationaal prestige maar al te
zeer hebben geschaad.
Nederlands internationale positie is ernstig geschokt, Coen
een zijner staatslieden een opportunistiese politiek ging
1) De Neder1.-Belgische betrekkingen, blz. 10.
2) Zie H. T. Colenbrander : Nederland en Belie ,--, Den Haag, 1927.
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voeren te Geneve en de partij van de — schijnbaar —
machtigste koosi).
Men heeft op hetzelfde ogenblik dat Nederland dit deed,
ons land, een „koloniale" mogendheid van de eerste rang,
medezeggenschap onmogelik gemaakt in zaken, waarin het
een hoofdtoon had te doen horen.
Het wordt tijd een nederlandse politiek te gaan voeren,
opdat wij niet bij voortduring het merkwaardig schouwspel
zien van een nederlands minister, gewantrouwd door de
belgiese regering, verlochend door zijn eigen y olk, — opdat
niet onze staatkundige geschiedenis blijve een aaneenschakeling van diplomatieke nederlagen tegenover het eigen yolk
en de andere staat.
Diplomatieke nederlagen, met hun politieke en militaire
consequenties . . ..
2.
„So ist denn endlich der Herzenswunsch der latinisierten
Gruppen erfallt ; die Grenze des romanisierten Galliens
liegt wieder am Rheinstrom, genau so wie es auf der Tabula
Peutingeriana der Fall ist. Buchstdblich sind alle die Punkte
zur Ausfuhrung gekommen, welche den Inhalt der sog.
Utrechter Falschungen ausmachten. Von Basel bis Ostende
liegen unter den friedlichen Gdrten und bluhenden Rosenfeldren die Barbetten ; die Eisenbahn von Antwerpen nach
der niederldndischen Grenze ist viergleisig. Brabant, das
arme Toxandrie des grauen Altertums ist wieder Generalitdtsland geworden, weil nur durch sein Gebied der Angriff
stattfinden kann, von welcher Seite auch der Feind kommen
mag, während der ubrige Tell der Niederlande Bich in die
Festung Holland zurackzieht" 2). .
In deze sobere woorden schetst Professor L. van Vuuren
de tragiek van de diplomatieke nederlagen der Nederlanden
1) Memorandum Nationale Unie : Een Nederlandsch Alternatief --Den Haag, 1927, biz. 65 vlg., Bijlage I: Betreffende Nederland's internationaal beleid en Volkenbondspolitiek.
2) Die Niederlande und ihr Kolonialreich .-- Utrecht, 1932.
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in onze dagen tegenover de eeuwenoude vijand Frankrijk. Zij
staan te lezen in een weinig omvangrijk, maar aan ernstige
betekenis zwaar geschrift „Die Niederlande and ihr Kolonialreich," een histories, sociaal-ekonomies betoog, dat in
vogelvlucht de geschiedenis der Nederlanden van de alleroudste tijden tot op heden overziet. Maar het is juist deze
vogelvlucht, die scherper de hoofdtrekken doer spreken van
den strijd der Nederlanders om de delta der grote rivieren :
Rijn, Maas en Schelde, scherper en onverbiddeliker dan
een uitvoerig betoog zou kunnen doen.
En wat Levert dit geschrift anders dan een bevestiging
van de indruk, door talloze feiten en publicaties der naoorlogsjaren gewekt, dat Nederland op dit ogenblik, gedeeltelik buiten eigen schuld, gedeeltelik door gebrek aan
nationale kracht, de dupe dreigt te worden van een Westeuropese constellatie, die slechts de grootste gevaren voor
Nederlands zelfstandigheid en welvaart met zich brengt.
Gedeeltelik buiten eigen schuld : de overwinning der
Entente en de daarop gevolgde machtspolitiek van Frankrijk
na het dictaat van Versailles, hebben Belgie meegesleept in
de sfeer der grote-mogendhedenpolitiek van Frankrijk.
Net is van voldoende bekendheid, hoezeer Frankrijk na
de oorlog gestreefd heeft naar eenheid met Belgie op militair, politiek en ekonomies gebied.
Het ware naief te veronderstellen, dat een dergelike aktieve politiek 'outer en alleen voorkwam uit idealistiese beweegredenen, bijvoorbeeld nit waardering voor Belgie's prestaties in de wereldoorlog. Van een dergelike waardering is
bijvoorbeeld op kritieke ogenblikken, in den aanvang van de
grote krijg onder anderen, weinig te bespeuren 1); de analogie
is volkomen met 1831, toen de franse minister-president
eerlik verklaarde, dat Frankrijk niet zou intervenieren om1) Vgl. Generaal Galet: S. M. le roi Albert, commandant en chef devant l'invasion allemande — 1932.
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wile van Belgie, maar van Frankrijk zelf. Aileen de schijn
is soms anders . . . .1)
Met name de politiek der grote mogendheden is in het
algemeen maar matig bezield door hogere idealen, volstaat
zelfs niet met het voeren van welvaarts-politiek, alleen voor
het eigen yolk ; de drang naar expansie schijnt met het
groeien der mogendheid doorslaggevend te worden.
Deze drang naar expansie, naar behoud van macht in WestEuropa, allereerst ter bestendiging van de gewonnen oorlog
— en wij weten hoe verbitterd Frankrijk aan Versailles heeft
vastgehouden —, ter beveiliging van eigen grondgebied,
zoals de meest aanvaardbare formule luidt, bepaalt van den
beginne af Frankrijks politiek ten opzichte van Belgie.
Dat het inderdaad geen overwegingen zijn, geinspireerd op
het verlangen Belgie te belonen, is duidelik gebleken bij de
onderhandelingen om de vrede, toen Belgie bij zijn streven
naar inwilliging van exorbitante verlangens — men denke
aan de annexionistiese en herstel-eisen — slechts bij Frankrijk
steun vond, terwijl beiden de andere grote mogendheden
tegenover zich vonden. Waren de andere grote machten
Belgie dan niet dankbaar ? Wilden zij Belgie niet schadeloos stellen ? Waren zij de egoisten die alles naar zich toe
wilden halen, en daarbij Belgie's heldeiidaden over het hoofd
zagen? En bewaarde slechts het ridderlike Frankrijk de herinnering aan 1914, de herinnering aan een van Wilsons veertien
punten van 8 Januarie 1918 : „Algeheel herstel van Belgie"?
Het ware naief zulks te veronderstellen ; de geschiedenis
heeft trouwens wel afdoende aangetoond hoezeer het Frankrijks streven in bet eigen belong geweest is Belgie steeds
vaster aan zich te ketenen.
Wie tussen de regels door kan lezen en voor de lyriek
van de overwinningsroes doof is om de zakelike bedoelingen
te zien, is het al duidelik geformuleerd door Tardieu in
La Paix, (Parijs, 1921) in de eerste alinea's van het hoofdstuk „France et Belgique" (blz. 244-257).
1) Aangehaald Josson: Belgische Omwenteling I 298.
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Si la politique d'union avec les peuples anglo-saxons etait
pour la France, — comme pour eux-memes d'ailleurs, —
oeuvre d'experience et de prevoyance, it etait, pour notre
pays, une autre oeuvre encore que l'experience aussi, de
méme que la prevoyance et Pappel du Coeur, commandaient
de preparer : c'etait l'union avec la Belgique. Fraternellemenc
pareilles dans le malheur et dans le peril, les deux nations
eussent pu trouver, da-as une plus active politique d'avant
guerre, une efficace protection. Mieux informees sur 1'Allemagne, plus confiantes l'une envers Pautre, elles auraient
contenu peut-ètre l'attaque allemande a son debut ; gagne,
sur la Meuse, la victoire de la Marne et, sinon decide par
leurs seules forces de Tissue de la guerre, du moins soustrait a l'invasion et a la ruine des millions d'hectares de
leur sol.
Ce fut des 1'ouverture de la Conference, le souci de M.
Clemenceau de . realiser cette solidarite. Je n'en citerai
qu'une preuve : dans notre note du 17 Mars, en rèponse
a l'offre des traites anglais et amdricain, nous avions termine
l'expose des clauses que nous jugions necessaires par la
phrase suivante qui exprimait l'indissoluble unite des interèts francais et beiges
Il va sans direque, par acte d'agression contre la France, le gouvernement francais entend viser aussi toute agression contre la Belgique.

En un mot, dans la pens& du gouvernement francais, la
destines de la France et Celle de la Belgique n ' ètaient point
separables. A les associer pratiquement tendait notre effort.
Mais pour que prit corps cette association, deux conditions
prealables devaient titre remplies : la premiere, que fat etabli
le plan general de securite, dont la Belgique serait partie
integrante , la seconds, que les revendication beiges a la
Conference recussent, d'accord avec la France, satisfaction.
C'esc a obtenir ces deux resultats que s'appliqua, jusqu'
a sa retraite, le gouvernement de M. Clemenceau. Lorsqu'il
quitta le pouvoir, l'un et l'autre etaient acquis. La voie
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s'ouvrait a l'accord defensif signe, en aoiit 1920, par les
gouvernements de France et de Belgique.
Het lot van Frankrijk en Belgie onverbrekelik verbonden,
dat wil dus zeggen : Belgie metterdaad opgenomen in het
franse rijk ; het is iminers niet wel denkbaar, dat een kleine
staat in pariteitsverhouding met een machtige grote mogendheid zou kunnen staan.
Ter bereiking in de praktijk van de gewenste verbinding
dienen twee voorwaarden vervuld te worden : ten eerste
moet een algemeen veiligheidsplan ontworpen worden, waarvan Belgie een integrerend bestanddeel zou zijn. Men lette
op de argeloze woordkeus : er worde geen plan ontworpen
ter verdediging van Frankrijk en Belgie, gebazeerd op een
aanval op het ene Of het andere land, geen plan met belofte
van wederkerige hulp in geval van nood ; maar er wordt een
algemeen plan ontworpen ter behartiging van de belangen
der „union", waarin Belgie een „partie integrante" zal zijn.
Belgie is, in Tardieu's gedachtengang onmiddellik na de oorlog, een deel van de Franco-belgiese „eenheid", waarin geen
diversiteit van belangen meer bestaat; de beide delen van
Frankrijk-Belgie zijn zó sterk gecoôrdineerd, dat een algemeen plan volstaat. Aan verscheidenheid van belgiese en
franse buitenlandsche politiek wordt niet gedacht. Aan verdediging, aan veiligstelling op zich van Belgie's belangen
wordt door Frankrijk geen aandacht geschonken. Belgie is
een deel van Frankrijk, een gebied dat Frankrijk versterkt
en Frankrijks verdediging zekerder maakt.
En het resultaat?
„La voie s'ouvrait a l'accord defensif signe, en aoilt 1920,
par les gouvernements de France et de Belgique".
Om Belgie z6 afdoend als gewenst was, in Frankrijks
militair-politieke belangensfeer te trekken, diende ook formeel de belgiese neutraliteit te worden opgeheven. Zij was
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geschonden door enkele garanten, het eersc feitelik '.) door
Duitsland in 1914, — maar nog niet formeel vervallen
verklaard door alle garanderende mogendheden, Hoch door
Nederland, in welks belang in 1839 de mogendbeden de belgiese
neutraliteit hadden gegarandeerd, welke neutraliteit tussen
Nederland en tlelgie was vastgelegd in het verdrag van 1839.
Waar het nu in Frankrijks belang was de belgiese neutraliteit volstrekt opgeheven te krijgen, is het Been wonder
Frankrijk geporteerd te zien voor de twede voorwaarde die
zonder twijfel óók bestond „dap s la pens& du gouvernentent francais", voorwaarde voor de frans-belgiese associatie : „inwilliging van de belgiese eisen". Want inwilliging
dezer eisen hief de gegarandeerde neutraliteit op, maakte
het Belgie dus mogelik Haar eigen verkiezing de richting
zijner buitenlandse politiek te bepalen, — maar betekende
tevens een groot-Belgie, een Belgie vergroot met enige
delen Nederlands grondgebied, enige duitse gebieden, zo
mogelik het duitse gebied ten oosten van Belgie tot aan
de Rijn. Op een kaart in het tijdens de oorlog naamloos
verschenen werk (1916): La Belgique au tournant de son
histoire vindt men achter in het twede deel een onovertrefbaar duidelike kaart, waarop dit „leefbare" Belgie staat
afgetekend : Belgie, vergroot met Zeeuws-Vlaanderen en
Zuid-Limburg, met het duitse industriegebied tussen Aken,
Keulen, Coblenz en Bingen, welke steden dus „belgies"
gebied zouden worden.
Of de franse staatkunde deze wens in alle volheid realiseerbaar geacht heeft, is nit bekend , in de binnenkamer
op de Quai d'Orsay gewenst heeft zij die zeker I Len machtig
1) Vgl. hoe Belgie ook rekening heeft gehouden met een franse inval: E. Banning: Considerations politiques sur le defense de la Meuse
(redige en 1881-1886) — Bruxelles et Paris, 1918. Indien Frankrijk of
En eland het van groter belang geacht hadden de belgiese neutraliteit
te schenden dan te ontzien, zouden ook zij een ogenblik geaarzeld
hebben. „Heiligheid der verdragen" best nog voor een enkele grote
mogendheid in geval van bestaande of beweerde nood.
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kolen- en industriegebied als territoir van een vazalstaat aan
de noordgrens, met een zo noordelik mogelik uitgestrekte
beheersing van de Rijn, — een eeuwenoud frans imperialisties ideaal ware er mede in vervulling gegaan.
Maar met minder zou ook Frankrijk genoegen genomen
hebben : elke versterking van Belgie zou ipso facto versterking van Frankrijk betekenen.
Volkomen begrijpelik, dat het juist Frankrijk, maar ook
alleen Frankrijk was, dat Belgie's „eisen" zo krachtdadig
heeft gesteund als uit Tardieu's relaas dienaangaande blijkt.
„II fallait, pour construire l'avenir, deblayer d'abord le
terrain des vestiges d'un passé mart et, pour cela, jeter
bas les traites de 1839, charte onereuse et sterile dune
neutralize violee. Par la revision de ces traites, la Belgique
resumait d'ailleurs les demander diverses qu'elle presentait.
L'appui de la France lui but assure, sans re/ache, pour briser
cette chaine surannee. - 1)
Samenvattend kan men dus zeggen, dat Frankrijk en Belgie na de oorlog publiek herziening der verdragen van
1839 vragen
voor wat Frankrijk betreft om Belgie binnen zijn politieke
en militaire machtsfeer te kunnen trekken. Hiertoe was
vereist definitieve en formele opheffing van de gegarandeerde neutraliteit, die was ingesteld als „moyen de preserver
la Belgique de la France et la Hollande de la Belgique".
Voor wat Belgie betreft om dit land, zoals Hymans betoogde, in het bezit te stellen zijner volledige politieke en
ekonomiese souvereiniteit, — en hieronder valt te verstaan
de vervulling zijner politieke en ekonomiese machtsbegeerten.
Zonder de minste twijfel tegen de zin van de meerderheid der bevolking, tegen de zin der Vlamingen. Zij weten
maar al te goed, hoe Frankrijk heeft meegewerkt aan de
opheffing van de belgiese „neutraliteit" om Frankrijks po1) La Paix, biz. 242, vlg.
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sitie te versterken, om Belgie te schenken „le droit de
pourvoir elle-meme a sa propre sècurite. C'est l'acte de
naissance de Farm& beige de 600.000 hommes qui serait.
demain, unie a la nOtre fraternellement pour la defense de
la paix''.')

Dat wil dus zeggen, dat de zeshonderdduizend „Belgen"
— het grootste deal heeft uiteraard weer Vlaanderen te
leveren Frankrijk te verdedigen zullen hebben, als dit
zijn veiligheid bedreigd acht.
Alle tegenstribbelen van de belgiese regering naderhand
om loser te komen uit de knellende, voor Belgie naar
Woeste inzag, dodelike omhelzing van Frankrijk, hebben
niet mogen baten : er zijn voor Frankrijk te grote voordelen
verbonden aan de absolute militaire afhankelikheid van zijn
vazal Belgie.2)
Maar zodoende vormt de Franco-belgiese politiek een
voortdurende bedreiging van de nederlandse zelfstandigheid.
Zolang Nederland blijft weigeren deel uit te maken van
het Franco-belgies militair en politiek eenheidsbloc tegen
Duitsland, zolang zal Frankrijk er bij Belgie op blijven aandringen de belgiese grenzen te versterken tegen Nederland
om een oorlog tegen Duitsland, of een aanval van Duitsland,
op Nederlands gebied te kunnen voeren, resp. afleiden.
Heeft Belgie dan niet het recht zich te verdedigen?
1) La Paix, blz. 246.
2) Klinkt het niet als een hoon aan de waarheid, wanneer Poullet in
zijn verslag aangaande de belgiese begroting van buitenlandse zaken
zegt„.dat on land (Belgie) eene politiek van goede verstandhouding
met al de andere Staten zonder onderscheid voortzet. Het wil zich bij
geen enkele roe van machten, met uitsluiting van andere, laten inliven. Het voert eene politiek van vrijwillige neutraliteit in de gansche
mate vereenigbaar met de bepalingen van het pact van den Volkenbond
en met de Locarno-accoorden". („Standaard", 17 Juni 1932). Zie de
waarheid aangaande deze zaken in het Memorandum aangaande Belgie's
buitenlandse politiek van de Raad van Vlaanderen. Op z'n best kan
men zeggen, dat er in Belgie stromingen zijn, die dit alles zouden wensen.
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Indian wij een ogenblik uitgaan van de feitelike toestandi),
en vast stellen, dat Belgie zichzelf als niet-Langer gegarandeerd-neutrale mogendheid in alle opzichten gereed maakt
voor verdediging, kan Nederland als minste eis toch zeker
stellen 1) dat dit niet mag geschieden ten koste van Nederland, en 2) dat ook Nederland het recht heeft zelfstandig
over zijn buitenlandse politiek te blijven beslissen.
Heel de franco-belgiese politiek echter is er op ingesteld:
Nederland in deze beide opzichten de wet voor te schrijven.
Toen de Prins van Oranje op 19 October 1830 staking
der vijandelikheden voorstelde aan het Voorlopig Bestuur
te Brussel, ontving hij tot antwoord : „beveel (uw troepen)
Maastricht en Antwerpen te ontruimen en over de Moerdijk
tot in Holland terug te trekken"2).
En in April 1932 stelt Nothomb in de Vingtieme Siecle voor
Maastricht tot een Belgiese vrije zone te maken. 3) Tussen
de eerste maanden van de belgiese muiterij — een Franse
commune op diets territoir, zoals Prof. Gerretson kort en
bondig karakteriseerde — en de dag van vandaag ligt de
onophoudelik berbaalde eis van Belgie tot annexatie van
Nederlands gebied.

En waar Belgic ondanks Frankrijks energiese hulp, maar
dank zij de tegenstand van Engeland en Amerika niet in,
deze roof kon slagen, reklameert Frankrijk via Belgic deelneming aan het belgies-frans „verdedigings - -bloc, en tracht
indirekt Nederland te betrekken in zijne aangelegenheden.
Ook dit zal het nederlandse y olk blijven wraken, zolang
het politiek instinkt zuiver blijft ondanks „Franse bezoeken,
Franse voordrachten, Franse toneelvoorstellingen, Franse
ridderorden"4).
* *
*
1) Die niet overeenstemt met de juridiese toestand: het verdrag van
1839 waarin Belgie neutraliteit werd opgelegd, is nimmer opgeheven.
2) josson: Belgische omwenteling I 114; Bosscha : Willem II 332;
Juste : Van de Weyer. I, 79
3) Vgl. „Vlaanderen" 28 Mei 1932.

4) Prof. Burger, blz. 7.
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Maar afgezien zelfs van deze bespiegeling op militair-politiek toekomstterrein, heeft Frankrijk er ekonomies belang
bij de Rijn als uiterste grens voor zijn gebied te begeren.
Dit verlangen is door Belgie's medehulp thans vrijwel bevredigd. En door de Frans- belgiese hegemonie in de centrale Rijnvaartcommissie van Staatsburg, tengevolge waarvan de Rijn een franse rivier is 1), zoals Prof. Van Vuuren
zegt, en door de „stop" bij St. Pieter, waardoor het Waalse
industrieterrein en heel het achterland georienteerd blijven
op Antwerpen en afgeleid worden van Rotterdam, wordt
Nederland langzaam, naar zeker uitgeschakeld uit de internationaal handelsverkeer, dat geconcenteerd wordt op Hamburg, op Antwerpen en zuideliker havens.
Sterker dan ooit accentueren dergelike feiten de tragiek
der Nederlanden, rinds na de wereldoorlog Frankrijk met zijn
vazallen een grootscheepse poging onderneemt Europa tot
ekonomiese en militair-politieke onderdanigheid te brengen.
Frankrijk-Brussel slaagde er in door concentratie van
Frans (met name Elzas-Lotharings) en belgies achterland op
Antwerpen deze ethnologies nederlandse stad ekonomies
steeds sterker te interesseren voor de frans-belgiese belangen.
Men herinnere zich de tactiek Van Cauwelaert 1922-1923
om de transporten van Ruhr-kolen naar Italie, van Rotterdam
naar Antwerpen over te hevelen, — de tactiek Van Cauwelaert met de kaliverschepingen, en zoveel aangelegenheden
als daar tussen lig gen, die Antwerpen steeds groter belang
doen krijgen — althans suggereren I — bij het Frans-belgies
bloc contra het nederlandse.
De op samenwerking en eerlike concurrentie aangewezen
havens van de nederlandse delta (Antwerpen, Rotterdam en
Amsterdam) worden Tangs de scheiding der staatsgrenzen
tegen elkaar in 't harnas gejaagd.
Men kan de romaanse overheersings-politiek ten opzichte
1) Mr. J. Zaayer: Het Nederlandsch Deltagebied, een juridisch-politieke beschouwing ---- Leiden, 1930.
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van Nederland allerminst consequentie, allure ontzeggen.
Zelfs de belgiese diplomaten bezitten in hun politiek ten
opzichte van Nederland een grootheid zij het Been benijdenswaardige 1 — die de nederlandse diplomatie verre
ilberlegen is.
Zijn culminatiepunt zal hun tactiek bereiken, zodra Belgie er in zou slagen het pseudo-Moerdijkkanaal van de
nederlandse Staten Generaal te verkrijgen (van Minister
Beelaarts van Blokland had het dit reeds) en daardoor ook
zijn laatste verlangen : de thans nog op Rotterdam gerichte
Rijnvaart door dit kanaal te richten op Antwerpen))
Zowel politiek-militair als ekonomies zal het latijnse blok er
dan in geslaagd zijn door volstrekte concentratie van krachten
Nederland van zijn centrale delta-positie terug te dringen
tot die van periferie-gebied, dat, ekonomies vereenzaamd,
zoveel mogelik buiten het internationaal verkeer gedrongen
words (men richt alle handel op Antwerpen en zuideliker
plaatsen, en de duitse op Hamburg of.— idem Antwerpen t),
elande Nederiands-belies tolunie, en de reeds tussen de
1 ) Of degp
regeringen geparafeerde conventie een volgende stap is, zal de nabije
toekomst moeten uitmaken. „De Morgen" (28 Juni '32) meende de waarschuwingen van „Vlaanderen" als „nationalistische fantasieen" te kunnen
afdanken. 1k heb met De M. bezwaar teen de ietwat romanties gekleurde
u n mmer van 25 Junie deze
verhaaltrant, waarop „Viaanderen" in zijn
conventie behandelde, maargroter bezwaar heb ik teen de argeloosheid,
waarmee „De Morgen" zich van deze hoogst gewichtige vraagstukken
afmaakt. Het is niet alleen „Vlaanderen" in een romantics artiekel en
Wijnkoop in een reeks vragen Wijnkoop, een man overigens die dikwijls blijk geeft meer internationaal-politiek aanvoelingsvermogen in zijn
pink te hebben dan 1/3 der leden van de Kath. Kamerfractie bij elkaar
maar ook Prof. H. Burger (in zijn rede),
in al hun zintuigen tesamen,
de„Dietse Bond” (zie verslag der jaarvergadering in De Dietse Gedachte, Junie 1932, biz, 191), andere ook Katholieke Kamerleden
dan Wijnkoop, het „Dagbiad van Noord-Brabant", het „Eindh. Dagblad"
van 25 Junie, en nu weer de „Utrechtse Courant" (30 Juni '32) waarschuwen zeer ernstig. Men kan deze zaken niet beoordelen dan in hun
verbancl, d.w.z. binnen het kader dergehele belgiese politick. De streving van Belie in dit opzicht dateert niet van gisteren; .Viaanderen"
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en politiek tnilitair, het naaste kleine grensgebied is tussen
Duitsland en Franco-Belgie. Nederland zal dan, met een gereduceerde ekonomiese handelsbetekenis, de taak kunnen
overnemen van de vroegere zuidelike Nederlanden (Belgie):
gevechtsterrein te zijn tussen de omringende twee grote
mogendheden. „Brabant ...... ist wieder Generaliteitsland geworden, weil nur durch sein Gebiet der Angriff stattfinden
kann, von welcher Seite auch der Feind kommen mag,
wdhrend der ubrige Tell der Niederlande Bich in die Festung
Holland zurack zieht".
Hiermede is, niet nominaal, maar de facto, een zeventiende
eeuwse toestand, maar dan voor Rijks-Nederland teruggekeerd. We evolueren, na eeuwen vergissingen, langzaam I
3.
Nadat tientallen jaren de zuidelike Nederlanden als barriere
hebben dienst gedaan tegen Frankrijk, krijgen thans RijksLimburg en Brabant een kans deze verheven taak met ere
te vervullen. Dit, tengevolge van het felt, dat Belgie als
zodanig niet meer „fungeren - kan, nu het vrijwel volledig
opgeslokt door Frankrijk en in een franse vesting herschapen is. Begeer ik dan herstel van de oude toestand? Is er
heeft er op gewezen in haar nummer van 18 Juni '32, dat deze tolunie-pogingen van lang voor de wereldoorlog dateren, terwijl de belgiese voorstanders ervan identiek zijn met de annexionisten van ti'
en na de wereldoorlog. Zonder een meer grondige kennis van de honderdjarige geschiedenis der neder1.-belgiese verhoudingen, waarin Belgie
een doelbewuste offensieve diplomatie wist te plaatsen teen een vaak
aarzelen de, altijd defensieve nederl. politiek, wordt men misleid door een
actuele sch02.
Bovendien is de man van de conventie minister Beelaarts, de man,
%lens antecedenten slechts het allergrootste wantrouwen wettigen door
zijn optreden als pleitbezorger van de belgiese taak in Nederland, zijn
verlochening van plechtige beloften. Men vergete niet, dat de ontstemmin g in Belgie over het staken der onderhandelingen inzake herziening
tractaat 1839 buiten verwachting matig was, maar dat Beelaarts dan ook
in een adem de handelspolitieke regeling met Belgie in uitzicht stelde.
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Been tertium naast zuidelike Nederlanden Of zuid-RijksNederland gevechtsterrein 7
Er is een derde mogelikheid, die de tragiek van de Nederlanden — van noordelike en zuidelike — menselikerwijs
gesproken voorkomt, die door de Mogendheden ook eenniaal
bewust als zodanig en als rem tegen het franse imperialisme
is gewild, na door de nederlandse Koning Willem I te zijn
nagestreefd. Het is niet moeilik van Koning Willem I veel
kwaads te zeggen ; ik heb mijn deel daaraan ruimschoots
genomen i), maar het is gemakkeliker nog veel goeds van
hem te zeggen. Willem I heeft bewust, wetens en willens,
de eenheid der Nederlanden, de door de natuur gegeven
geografiese en ekonomiese eenheid erkend, en de bekroning
haver ethnologiese eenheid gegeven in een krachtige staatkundige eenheid : het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden
(1815-1830). Hij heeft hierbij fouten begaan : fouten in de
praktiese politiek van het eenmaal bestaande Rijk (o.a. ten
opzichte der Katholieken, ten opzichte der politieke oproerkraaiers die hij al te lankmoedig in Luik en Brussel duidde),
fouten in de constructie van het Rijk door te miskennen de
nationale verschilligheid van Nederlanders en Walen, — aan
welke fouten het Rijk tenslotte mede te gronde is gegaan.
Maar hierin althans is Koning Willem I een waardig zoon
geweest van Nederlands eerste waarachtige nationale regeerder : Prins Willem de Zwijger : dat hij de eenheid alter
Nederlanders binnen het kader van een staat met heel de
energie die in een Oranje leeft, vurig heeft bevorderd.
Beter dan de Prins slaagde hij aanvankelik, maar jammerlik was
ook zijn uiteindelik falen. De ineenstorting van zijn koninklike
droom : het groot welvarend Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, een ineenstorting welke hij met uiterste energie trachtte
tegen te houden, betekende prakties het einde van zijn Koningschap. Hij stond de Kroon af aan zijn zoon, wijl hij zijn Kroon
slechts als de bekroning van een — vijftien jaar als realiteit
1)

„Het Rampjaar 1830" — Hilversum 1930, passim.
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doorleefde droom Wilde dragen. Is dit hoofd wel de koningsmacht, maar niet de Konings-droom ontvallen Is de droom
der Oranje's met hem gestorven, of leeft tot op heden de
Nederlandse droom van de Zwijger ook als Koninklik begeren voort 1 Bijna 250 jaar na de moord op de Prins
herleefde Groot-Nederland in het brein van een Oranje.
Honderd jaar na diens val, herleeft het — bewuster dan ooit —
in het Nederlandse yolk aan beide zijden van de grens. Is
thans ook Oranje bereid . . . .
4•
Wat hiervan zij : men kan slechts wensen, dat tegen de
omsingelingspolitiek van Frankrijk-Belgie gesreld worde, niet
een staatkunde die van nederlaag Tangs nederlaag voortschriidt tot een definitieve uitlevering van Nederland en
Vlaanderen volkskundig en ekonomies aan Parijs-Brussel,
maar een sterk zelfbewuste nederlandse staatkunde. Waar
bij gebrek aan een nederlandse regering deze niet vanuit
Den Haag ontwikkeld wordt, heeft het yolk, hebben de
natieleiders de dure plicht deze to ontwikkelen.
Het is niet gezegd, dat hiermee de nederlandse zelfstandigheid en onafhankelikheid (inclusief die van het Vlaamse
Nederland) gered zal zijn.
Het is mogelik dat bij een veranderde wereldconstellatie
Engeland en Amerika passief zullen blijven, als de door
Tardieu en Hymans geplande roof op Nederland met militair geweld zou worden uitgevoerd — de macht heeft meer
dan eens gezegevierd over het recht, maar dat het dan
tenminste een voor Nederland eervolle capitulatie zij,
niet een nederlaag, die door een nederlands minister als overwinning naar voren wordt geschoven, maar een ondergang, met
krijgsmanseer, „in 't harrenas".
GERARD KNUVELDER.
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THOMISME EN BYZANTINISME
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EIN KAMPF ZWEIER WELTEN 7

diepe beroeringen in 't geestesleven van 't Westen
hebben in de laatste jaren meermalen dit probleem
aan de oppervlakte gebracht. Terwij1 de Pausen niet
ophielden op den Princeps Scholasticorum te wijzen als op
dengene, wiens leer in den chaos van 't cultuurleven —
zoowel op 't gebied der zuivere gedachte, als op dat der
individueele en sociale ethiek en dat der schoone kunsten1)
— orde zou brengen, stonden er daarnaast steeds meer
„einzel-figuren 2 ) op (wellicht vonden hierin ook sommige
denkrichtingen als phenomenologie een dieperen grond) die
min of meer uitdrukkelijk de „Byzantijnsche 3) levenshouding - preconiseerden als de eenige den mensch, den Christen waardig in de warreling van dezen tijd. En al betoonden
de laatsten zich meestal niet rechtstreeks vijandig aan 't
Thomisme, toch bleek althans bij sommigen hunner duidelijk,
dat 't „Westersche discursieve denken - te lang viel voor
hun naar synthese hunkerenden geest.
De - i homist begeeft zich naar en beschouwt geduldig
geheel deze veelvormige werkelijkheid, hij diept uit haar
op en legt daarna aan haar aan den maatstaf der allereerste
zijns-princiepen : van contradictie, van voldoenden grond,
van akt en potentie, met geheel den sfeer harer algemeene
toepassingen, en hij verwerft zich aldus een overtuiging,
die hij steeds tot in haar laatste gronden kan verantwoorden.
Wel verre van bij het stoffelijke en samengestelde te
blijven stilstaan, richt hij vandaar zijn verstand naar 't geestelijk-enkelvoudige, en zijn beschouwing bereikt haar hoogtepunt in de bespiegeling van God „per viam affirmationis,
1) c. f. Encycl. Aeterni Patris.
2) We noemen hier slechts der Rembrandt-Deutsche en Hugo Ball.
3) Men lette niet teveel op den gebruikten term. De term „OudChristelijk", eveneens gebruikelijk, zegt meer maar is ook niet geheel
juist.
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negationis et supereminentiae", wien hij van al het geschapene
zorgvuldig onderscheidt, ten laatste door te verklaren, dat
God is „ipsum esse - , terwij1 ieder geschapen wezen - t zijn
ontvangt en 't naar zijn wezenheid beperkt.
Dit is 't hoogtepunt der Thomistische philosophie verder positief voorgelicht door 't geloof zet zij haar beschouwing van 't Goddelijke voort, verklarende en uitdiepende
't openbaringsgegeven en er 't passende van aantoonende.
Is voor den Thomist aldus de bespiegeling van 't Goddelijke de bekroning van zijn bespiegeling van 't aardsche,
voor den Byzantijnschen rnensch is ze 't uitgangspunt. Hij,
door God geroepen „in admirabile lumen suum", weet zich
overal van Hem omringd, „die niet ver is van ieder van
ons", „in wien wij leven, ons bewegen en zijn", hij weet
overal 't Goddelijke over zich gebogen als de Romaansche
rondboog, zwaar, massief en onderdrukkend maar oneindig
mild en met oneindigen vrede. Hij stijgt niet van 't gekende
schepsel op tot den onekencien God, maar hij daalt neer
van God, zijn Vader, naar ri wereld die hem vreemd is,
waarvan voor hem slechts werkelijk is haar barensnood,
„die de openbaarmaking der zonen Gods verwacht". Hij
staat tot de wereld gekeerd als een Grieksch ikoon, doortrild van de rust van 't Absolute, onbewogen en onverschillig voor 't wordende. Hij zal zich niet vermoeien het
te verklaren, hij kent haar verklaring immers reeds : Hem,
die het voortbewoog tot Zich zelven. Als hij tot zijn broeders in Christus'bloed, de menschcn, gaat, is 't niet om
hen te bekeeren, maar om ook over hen Vader's zon te
doen opgaan, over goede en kwaden, even gelukkig blijvend '
als de Vader bij 't tandgekners der verdoemden en 't gejuich der Zaligen.
Hij trekt de wereld door, niet als een veroveraar voor
1) Aldus ook P. Reg. Garrigou Lofzangen in zijn rede „Applicationes
turn physicae, turn metaphysicae Doctrinae Actus et potentiae", op 't
Thomistisch Congres te Rome eenige jaren geleden gehouden.
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Christus, maar als een, die gaat in den triomftocht van den
verrezen Christus. Zijn woord is niet : „de wereld moet
bekeeren, en God zal triomfeeren, de wereld is voor hem
*n overwonnen zaak, ondanks den afval der millioenen,
nolite timere, ego vici mundum.
't Kwaad ontstelt hem dan ook niet, hij veracht het als
een Bemis, een machteloosheid, hij zal er niet tegen strijden
als tegen een legermacht, laat staan een overmacht, maar
den kostbaren aanleg voor 't goede, ook in den diepst
verdorvene komt hij tegemoet door 't gcede to toonen in
al zijn aantrekkelijkheid.
De eenvoudige omschrijving van 't Byzantijnsche ideaal
laat reeds zien, dat er hier van 'n eigenlijken strijd met 't
Thomisme geen sprake kan zijn, geen enkele waarheid die
't belichaamt zal de Thomist ontkennen, integendeel verschillende ervan zijn steeds met voorliefde door hem verdedigd. En zelfs van geen tegenstelling : want 't Thomisme
is 'n gedachtenstelsel en 't Byzantinisme *n zielestaat, voortkomend uit een allesbeheerschende overtuiging.
Deze overtuiging werd gewonnen door 't geloof, deelname door Genade aan 't Goddelijk Licht, geen menschelijke
redeneering kan ze daarom van verzwakken of versterken, zoowel de groei als het ontstaan ervan kan slechts geschieden
door genade.
Maar is er geen strijd, zelfs geen tegenstelling tusschen
beiden, zooals sommigen ons suggereerden, dan durven we
verder gaan en zoeken naar 'n onderling verband. Want 't
feit, dat.de Kerk met zooveel nadruk 't Thomisme aanbeval
en van den anderen kant nooit ophoudt naar 't hoogste to
stuwen, doet ons 't bestaan van zoo'n verband sterk vermoeden, en de uiteenzetting boven gaf ons reeds eenige
kennis omtrent den aard ervan.
Hiertoe schijnt een terugblik in de geschiedenis 't meest
geeigend ; juist bij hun ontstaan zien we de dingen dikwijls
't gemakkelijkst naar hun wezen.
Toen er 'n vloed van natuurlijke wetenschappen en men-
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schelijke bespiegelingen Tangs de Arabiers over 't Westen
stroomde, en de fascineering van 'n nieuwe cultuur den
helderen geloofsblik der eenvoudigen dreigde te verduisteren,
toen gaf God aan zijn kerk meer dan iemand anders den
Engelachtigen Leeraar, om dit gevaar te bezweren. Met de
aprioristische, de morgenlijke kennis van den Christen dat
al wat bestaat, bestaat omdat God is en naar God heenleidt, en dat dus ook de juiste kennis ervan 't verstand
mOet brengen tot God, wilde hij, ter bevrediging voorzeker
van zijn eigen wonderers natuurlijken weetdrang, maar meer
wellicht nog om de argeloos afgedwaalden te onderrichten,
het bij uitstek menschelijke werk aanvaarden van het onderzoek a posteriori, hoe dat is. De velen die bij hun ongeregeld onderzoek gevaar liepen, wilde hij in het natuurlijke
het lichtend spoor nawijzen der bovennatuurlijke ordening,
zoodat ze, naar een vermaning van Thomas' Nederlandschen
naamgenoot, na alles onderzocht te hebben veilig tot den
denen Christus zouden terugkeeren.
Thomas is niet degene, die nieuwe wegen aanwees, maar
hij was voor hen die zich op nieuwe wegen hadden begeven een torenlicht naar de haven, die hij zelf nier verlaten
had, maar vanwaar uit hij zijn lichtgolven wierp boven den
donkeren vloed. Thomas wees „den Weg Zurtck".
Zooals bij de opkomst van handel en nijverheid, van het
geldwezen en de weelde de koopmanszoon Franciscus opstond om de schoonheid te bezingen van de verstooten
Koningsbruid, de armoede, zoo werd ook de weethongerige
Thomas bij dien opkomenden jacht naar aardsche weten de
groote apologeet van 't oude, eenvoudige geloof.
Maar terwiji Franciscus niet 'n geordend gebruik der rijkdommen stelde tegenover de hebzucht van zijn tijd, maar
'n absolute onthouding, die, ware ze eeuwen door nagevolgd,
ons voor 'n kapitalistische cultuur had moeten behoeden,
gaf Thomas in levers en leer het voorbeeld en voorschrift
van Christelijke wetenschapsbeoefening in de toekomst.
In Thomas' voetspoor was 't avontuur van den mensche-
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lijken geest in de 13de eeuw onschadelijk, hoogstens nutteloos geweest. Hoogscens was na een moeizaam Leven van
onderzoek de bekentenis gevolgd, ons dierbaarder dan vele
tractaten, dat al 't verworvene slechts een stroohalm was
in vergelijking met wat in den oogenblik werd geschonken.
Maar alien die in hun wetenschapsbeoefening, hetzij te
Oxford of in het latere Parijs, zijn voorbeeld en leer opzettelijk of nalatig, uit ambitie of traagheid zijn voorbijgegaan, ze hebben Descartes voorbereid en met hem den
chaos van 't moderne denken. De blinde schatting van It
natuurlijke, die dan een overschatting worth, leidde tot een
overschatting van 't kwantitatieve, tot 'n materialisme dat
vooral de geestelijke werkingen van kennen en willen onmachtig was te verklaren en daarom haar bestaan, haar
waarde verwierp.
Al de groote kwalen, waaraan deze cultuur lijdende is,
kunnen teruggebracht worden tot deze eene : de vernatuurlijking en verstoffelijking van 't bovennatuurlijke en geestelijke,
de vermenschelijking van 't goddelijke, de vertechniseering
van alles. De overschatting van 't getal en van 't uiterlijke
ten koste van de hoedanigheid en 't innerlijke in de zielzorg,
de woekerteelt, van 't individueele ten koste van 't persoonlijke in de heele cultuur waren nooit zoo algemeen,
zoo stelselmatig geweest, had men bij de kennismaking met
de vele nieuwe natuurlijke waarden, de oude hierarchie, door
Thomas vanuit 't aloud geloof opnieuw daarop geijkt, niet
geheel vergeten.
Thomas wees den weg terug, en de eeuwen door heeft
zijn leiding cultuurmenschen behouden voor en teruggebracht
tot 't geloof der barbaren.
Maar den stroom in haar geheel heeft hij niet kunnen
terugleiden, en feilloos bewoog hij zich voort naar 't cultuurbolsjewisme, Want toen 't Goddelijke 't natuurlijke niet
vermocht te onderwerpen, heeft 't natuurlijke en technische
't Goddelijke onderworpen, en tenslotte zichzelven ervoor
in de plaats gesteld.
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De Pausen der laatste halve eeuw hebben opnleuw en
met meer nadruk den eenigen weg terug gewezen, het gevolg was weerom een terugkeer van individuen, niet van
'n beschaving. De kerstening van de natuurlijke beschaving
was nog mogelijk geweest, Naar toenemende verheidensching
werd een fejt. En als er dan nu velen gevonden worden,
die niet langer de milde methode : eerst mensch, dan Christen ; eerst de beschaving gezond, dan het genaderijk gevestigd ; op deze vermolmde cultuur wenschen toe te passen,
dan is het omdat ze den tijd gekomen achten het woord
van den Meester toe te passen : „In Welke stad men u niet
ontvangen zal hebben, gaat been, en buiten die stad gekomen schudt zelfs het sta van uw voeten tot getuigenis
tegen haat." ; nu de prediking tot dit geslacht : keer terug,
vruchteloos bleef, nu zal hij er buiten gaan staan, zich
terugtrekkend in eigen absoluutheid en eigen voldoendheid,
roepend tot de enkelingen van goeden wil : redt u
van dit geslacht. Hij zal Been vuur van den hemel erover
afroepen maar zich zelven eraan onttrekken, wetend dat de
grootste straf voor de kwaden de verwijdering van 't goede
Is, waartoe aller wezen is geordend.
De Byzantijnsche mensch meent dat de roeping van het
„Thomisme dans la rue" ') is geeindigd, dat 't apostolisch
optimisme : de drang naar natuurlijken vooruitgang bij de
massy zou, goed geleid, paidagogos eis Christon worden,
thans niet meer verantwoord is, maar dat onze prediking
weer moet zijn : non in humanae sapientiae verbis, sed in
ostensione splritus et virtutis. Niet den ideaalmensch van
Plato of den Stagiriet, van Plutarchus of Boethius zal hij
langer prediken als voorbereiding tot Hem, die ons als
ideaal van den Vader gegeven werd, maar niet anders dan
den gekruisten en verrezen Christus, geheel ontmenscht en
geheel vergoddelijkt, een noli me tangere voor iedere Touter
menschelijke beweging, tenzij om den winger te leggen in
de uitgebloede wonden zijner menscheid.
1) c. f. Jacques Maritain: Lettre a Jean Cocteau.
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De Byzantijnsche mensch wil, voor zich zelf en anderen,
weer enkel Christen zijn ; zijn gedachtenleven zal weer in
den hemel zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand
des Vaders, niet op de aarde, bij de onoplosbare economische en politieke vragen ; hij wil zich niet compromitteeren
met een cultuur die ten ondergang ijlt, maar zich hechten
aan den Christus, die eens gestorven, nu niet meet sterft.
Maar tevens, waar hij de Thomistische methode : de natuurlijke vervolmaking voorbereidend de bovennatuurlijke
verheffing, afwijst voor de huidige massa, daar zal hij voor
de eenzame gevallen dat de cultuurstreving zuiver werd bewaard en onaangetast bleef van de algemeene ontaarding,
aan 't Thomisme de roeping blijven toekennen die 't reeds
eeuwen vervulde : den begeerige naar wijsheid en schoonheid, juist door zijn verlangen te sterken en te zuiveren,
ontvankelijk te maken voor de sublieme dwaasheid van 't
Kruis.
J. WOLTERS.
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POLITIEKE KR ONIEK XXI
ONDER BRiNINGS GEHOOR.
I.

D

E uiterlijke omstandigheden, hoe aangenaam ook, doen

er weinig toe. Wat haar betreft volsta ik dus met
te zeggen, dat Dr. PoeIs, Prof. Gelissen, Jos. Maenen
en ik Zondag 3 Juli naar Keulen zijn geweest , dat we in
de goede zorgen van Bien model-Abgeordneter : Joos werden opgenomen ; en dat we van half vier tot half zeven
gelegenheid vonden de grootste en schoonste politieke manifestatie te bewonderen, waartoe we wel ooit de kans
krij gen.
Het is nu de tijd tot het ordenen van enkele der ontelbare indrukken, die ik te verwerken kreeg.
De reusachtige hal — de wielerbaan biedt ruimte voor
elf duizend zitplaatsen1 — stroomt geheel en al vol. Dit op
zich zelf is verbijsterend. Op een stralenden zomer-zondagmiddag gaan elf duizend vrouwen en mannen, die den
wonderbaren Rijn ter beschikking kregen, de eerste bijeenkomst van hun politieke partij in de nieuwe verkiezingscampagne bijwonen, in een brandend-heete „zaal". En hoe
Leven zij mee 1
De fijnste zetten, die van de lippen van Bruning en Joos
aanstonds komen, vinden weerklank in de plotselinge schaterlach, het spontane „Pfui 1" of „sehr richtig" uit duizende
monden. Welk een verhouding tusschen leiders en volgende
massal Geen grollen en grappen, die den politiek-deskundige
schaamrood maken (over „socialisten" en „communistischen
heilstaat" b.v.1) en uit den mond van de gelegenheidsbravour-redenaars, moeten het bier doen; maar pittigste
situatieteekening, scherpzinnige verdediging van het ontzaglijk-moeilijk beleid, vast toekomstplan vinden volop begrip
en erkenning — dank zij ook het technisch wonder van
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microfoon en loudspeaker — tot op de laatste der eindelooze
galerijen. Z(56 leeft en werkt de schoonste politieke partij
der wereld. Een groep leiders van een kracht en een nuanceering en een toewijding, die bij alle volken bewondering
moet afdwingen ; een yolk, dat in vaste discipline, politiek
uitmuntend voorgelicht, meeleeft met alle daden van zijn
leiding. Het werk van Windthorst, zooveel tientallen jaren
later niet alleen onbeschadigd geharidhaafd, maar volmaakter
en voltooid, zoodat een Bruning een staatkundig instrument
vond, waarin principieel niets meer te veranderen vie). Het
Centrum was steeds een politieke partij, wel steun vindend
in het katholieke yolk, waaruit het was opgebloeid, maar
realistisch genoeg om nooit te probeeren de politiek te
binden aan het Katholicisme als Openbaring. Deze katholieke
Ooster-buren waren te knap om de bétise over de lippen
te krijgen : „stemt het Centrum, omdat gij katholiek zijt",
— al deden zij met politieke middelen al hun best om de
katholieke kringen voor het Centrum te winnen en te behouden en al mocht in laatste instantie in het katholicisme
worden geput tegen excessen op nationaal en internationaal
gebied van verlerlei aard. Maar zij waren dan ook niet te
lui of te dom voor politiek werk, passend bij den tijd, waarin zij leven, en meenden niet, dat ze met het enkel lanceeren
van een paar frases of met geschiedkundige lyriek of met
misplaatste kansel-rhetoriek voldoende voor het y olk had den
gedaan. Dit zelfde, nu zoo enthousiaste yolk, zou spotlachen
als dat over hen werd losgelaten ; daarmee werkte Windthorst niet bij de Septennatsfrage, daarmee werkt Bruning
niet voor Lausanne en Notverordnung ; daarmee werken
alleen de tristes sires, die in het bespelen van de religieuse
sentimentaliteit der katholieke volksconscientie afleiding
moeten zoeken voor het droevig beleid, dat slechts hoon
is voor het Katholicisme als wereldmacht in dezen tijd.
H.
Het is vijf uur. De zaal rijst overeind, want Bruning is
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aangekomen. Nooit hebben we zulk een grootsche en ware
hulde gezien. De waarachtig groote leider, door het schandelijkst gekuip van zijn wereldzetel geworpen, wordt bejubeld door zijn politieke yolk, — door hen, die hem willen volgen in en om zijn staatkundig beleid. In de verte
leek er op, wat ik in het Concertgebouw mocht zien, toen
Kuyper na zijn reis om de nude wereldzee door zijn antirevolutionaire partij werd gehuldigd en bij een gebeurtenis,
die Bilderdijk-hulde zou beteekenen 1 Maar toch maar heel
in de verte. De man der kleine luyden had immers door gemis aan tijdrekenkunde — en ook door Bemis aan een ware
meerderheid 1 — ministerieelen tijd voor sociale werkzaamheid geheel verdaan ; Bruning heeft in den hoogsten Hood
een arbeid geleverd voor zijn yolk, die aan het fabelachtige
grenst. Aprioristisch fanatisme voor een praalzieken, poseerenden leider ; en hier, verantwoorde dank en overwogen
hulde aan den eenvoudigen man, die even hartelijk blij als
beheerscht aangegrepen zich voor de jubelende duizendtallen vertoont.
Nu staat hij te wachten op het podium, want de Aufmarsch
der Fahnen begint. Langs dezelfde hagen padvinders, waarlangs Bruning is gegaan, trekken nu in eindelooze rijen de
prachtige vlaggen. Rondom stellen zij zich op en aan alles
geven zij kleur en gloed. Dan begint de vergadering, een
meesterstukje van korte zakelijkheid. Een voortreffelijk-inleidend woord van den voorzitter en dan spreekt Bruning.
De rustig voorgedragen rede is waarlijk zoo eenvoudig
niet. Het is evenwicht van begin tot einde — en evenwicht
in zoo moeilijke omstandigheden eischt groote kunde van
een spreker en sterk begrip bij het gehoor. Maar beide elementen zijn aanwezig en zoo ontstaat lets van ware grootheid en schoonheid.
De Reichskanzler a. D. blijft zich van voile verantwoordelijkheid bewust. Geen woord zal over zijn lippen .komen,
waarmee hij het werk van de conferentie te Lausanne zou kun-
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nen beschadigen ; Been woord, waarmee hij te kort zou doen
schieten in eerbied voor den venerabelen Rijkspresident. Maar
toch, hoe ranselt hij op de Oost-Elbische Junkers en hoe geeselt hij de kuiperijen, die een von Papen op het kussen
hebben gebracht 1 En bij dit alles leeft het yolk mee, dat
doodstil pleegt te luisteren, maar losbreekt bij alle hoogtepunten van dit klaar en overtuigend betoog.
Het best is hij, als het losgaac tegen den verfoeilijken
Hitler.
„Man redet viel von einer Diktatur. Es scheint mir aber,
dasz man vergiszt, dasz bei einer Diktatur auch ein Diktator notwendig ist1"
Met zulk een trek is de arme drommel opeens in al zijn
misere geteekend ; een jubel schalt om zoo kostelijke en vernietigende ironie.
Maar dan komt het betoog tot verdediging van een parlementair systeem, vereenigd met groote regeeringsvrijheid,
z(56# scherpzinnig en reeel, maar ook zoo academisch en analytisch, als men alleen mag wagen aan het Centrum in
Duitschland fonder ademloos toehooren der duizendenl)
voor te houden. Niets onbreekt er aan. Het zijn de voortreffelijke argumenten van Struycken en van Bouisson (bij de
laatste Fransche verkiezingen 1) maar nu in een Lange en
diepgaande uiteenzetting voor duizendtallen. Maar de democratie is Lang genoeg het erfdeel van het Centrum geweest om van wader op zoon en dochter deze begrippen
van staatkundig evenwicht tegenover Nazi-en communistengebrul volmaakt veilig te stellen.
Dat het na zulk een rede voor een joos nog mogelijk
is opnieuw de menigte te boeien, is een bewijs te meer voor
de waarheid : Welke krachten in den ouden Turm samenwonen, in diep-geschakeerde variatie, maar in de eenheid
van het telkens geschiedkundig opnieuw bepaalde Centrumideaal.
III.
Alsof de vergelijkende overweging van zulk een staat-
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kundige heerlijkheid met onze „katholieke - politiek (de politiek van Welter, Trip, Ruys, van Poll, Kuiper en Blomjous 1)
nog niet zwart genoeg was, moest daar op dien zelfden
Zondag in Leeuwarden een jubileum-Friesche-Bondsdag worden gehouden, waar het beste materiaal ter vergelijking met
volle handen werd aangeboden.
Het worde in deze kolommen ten overvloede nog eens
gezegd : dat mijn komende criciek niets inhoudt tegen de
goede meening en den ijver der Friesche katholieken. In
zekeren zin zijn zij bewonderenswaardig ; maar dan toch
ook, naast vele goede dingen, van de uiterste pclitieke bekrompenheid.
Floor dan toch weer eens zoo'n rede van den heer van.
Wijnbergenl En op datzelfde verhaal zijn de Friesche katholieken nu al vijf-en-twintig jaar geabonneerd. Altijd weer
de rechtsche samenwerking, waarbij het op den inhoud der
katholieke politiek eigenlijk geheel niet aankomt. En tenslotte : stemt katholiek, omdat gij katholiek zijt ....
Voor wat voor onnoozele schapen moet men zijn gehoor
wel houden, als men dat in het brandende jaar 1932 evengoed meent te kunnen voorzetten als, zeg in het jaar van
melk en honig, 19281 Maar zijn ze wel zoo onnoczel, ondanks het regime van Wijnbergen-Pastoor Overmeer ? Want
ik lees daar van „stormachtige toejuichingen", als de heer
Goseling komt vertellen van een program en van „daden-.
waardoor de „christelijke eischen van sociale rechtvaardigheid en orde zullen worden verwezenlijkt".
Bij ons uit zich de variatie door lijnrechte tegenspraak van
alle leiders op alle punten. En het publiek, voorzoover het
nog komt — maar in Friesland komt het I — juicht alien
tegelijk toe.
Ziedaar de staatkundige ruine, waarin wij huizen, door
uilen overbevolkt. De tegenstelling met den „Turn). - is grandioosi . , . . .
Waarom is het dan toch zoo?
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Zijn wij dan zooveel stommer dan die katholieke Duitschers, die het Centrum volgen ? Heeft het ons aan voorlichting dan geheel ontbroken ?
In onze boeken en tijdschriften hebben wij genoeg en
van zeker even stevig gehalte als Duitschland kon bieden.
Maar met onze pers ik kom er nog op terug 1 — is het
jammerlijk gesteld.
Neen, het zit anders. Men wil bij ons geen katholieke
politiek, bezeten als men is door de „katholieke eenheid".
Geen mensch weet, wat daaronder wordt verstaan, behalve
dan een snort van politieke mechaniek met Teulings en
Kolfschoten als monteurs.
Bij ons dringen zich voor leiding en voorlichting menschen
naar voren, die uit ervaring weten, dat een dikke naam bij
de Nederlandsche katholieken meer doet dan persoonlijke
capaciteit.
Sinds jaar en dag hebben we al geen traditie meer in de
sociale politiek. Nolens heeft niets gedaan om daarvoor een
gevarieerd maar geordend kader te kweeken. Nu onze tijd
— met het concreet schandaal van het rapport-Welter voor
oogen — concrete dingen moet gaan doen, staan wij machteloos. De sociale politiek is Ofwel in handen van dilettanten,
Ofwel van machteloozen, Men rekent op de politieke lamgeslagenheid der katholieke arbeidersmassa en op het felt
hunner voor de groote vraagstukken onbevoegde leiders.
Onderwijl jankt men over onze „eenheid" en durft het Misgebed der priesters vragen over een werk, waar men niets
van weet en kent. De bovennatuur zal het moeten doen
zonder dat in de natuur jets is voorbereid. Maar Gods orde
werkt naar schooner wetten 1
IV.
Een stukgeslagen Duitschland ziet de kerntroep van zijn
katholieken den rondom Bruning en zijn staf.
Een Nederland, dat nog geen tiende deel van die ellende
te dragen kreeg, ziet zijn sterkste partij geestelijk en zedelijk
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aan stukken, omdat eenvoud en waarheid ontbreken, omdat
grootheden van een anderen tijd en een andere orde zich
tegen alle rede in willen handhaven, omdat de vraag niet
aan de orde wordt gesteld : Welke geduchte maatregelen
een katholieke politiek van dezen tijd vordert.
Maar wij gaan de begrooting sluitend maken zonder een
greintje moed voor economisch herstel I
J. A. VERAART.
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BEDWELMING EN BEWUSTZUN
AUTOBIOGRAFIE VAN EEN BIOSCOOPGANGER.
1.

O

P een fancy-fair zag ik m'n eerste film en ofschoon
er toen reeds hier en daar een grijs haartje in m'n
baard schuilde en m'n haar reeds zorgwekkend dunde,
was ik uitgelaten met de kinderen, die hun oom 't cinematentje hadden binnen geloodst.
En Loch, wat daar te zien was, deed erge pijn aan de
oogen door 't wreede flikkeren van 't beeld op een ongelijk
verlicht stuk doek en zou thans alleen nog waarde hebben,
als filmhistorisch document. De makers van 't filmwerkje
hadden een onbeschrijfelijk plezier in de mogelijkheid van
't decor ; in muren, waar men dwars door heen rennen kon,
in goedkoope serviezen, en de verfijnde pret, die stuk te
laten valen of elkaar naar 't hoofd te smijten.
't Was voor de kinderen, of de aloude poppenkast met
haar zotte gevechten tot een nieuw en „echter- Leven was
gekomen. En 't pleit voor 't jonge hart der bioscoopbezoekers, dat er thans nog, nu ik m'n haar geheel verloren
heb en m'n baard heel-en-al grijs is, om die films, welke
altijd, met Been andere verandering, dan dat men ze ook
hooren kan, vertoond worden, gelachen, althans geglimlacht
words.
Het is de primitieve vreugde, welke ook op kermissen in
zoogenaamde „vroolijke keukens" vernielend rondwoedt.
Het is het bedwelmend genot, dat de kinderen erin vinden,
werelden te bouwen uit speelkaarten of met blokken om
er dan juichend de oppermachtige vernieler van te worden.
Het is de vreugde om het decor ; de bedwelmende droom,
die genoeg heeft aan wat latten, karton en goedkoope borden
om een wereld te scheppen, waar men zich niet verveelt
en waar men kan doen, wat one, als kinderen, was ver-
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boden : rond te ravotten, als jonge honden, van leuningen
te glijden, op daken te klimmen en discuswerper met borden te spelen.
II.
En toen kwam de tijd, — bioscopen als paleizen waren
er gegroeid uit de onoogelijke tentjes op kermissen en bazars, — dat ik de kinderen thuis moest laten, als ik naar
films Bing kijken. Men had de uit sigarenkistjeshout en linnen met zoo rijke fantasie geschapen wereld bevolki met
acteurs en actrices, die niet larger clowns waren, maar soma
op felle wijze mensch zijn konden. En het stemt gunstig
tegenover het publiek van toen, dat het voor Pola Negri
even begeesterd was, als de massa van thans het is voor ...
Maurice Chevallier.
Het was de tijd der kleine filmmaatschappijen, die 't eerlijk met ons meenden en wier loon de vergetelheid is. Wien
zegt de naam Nordisk nog jets ?
De bioscopen werden grooter. Het publiek stelde eischen.
En wat gebeurt er, als 'c publiek eischen stelt? En wat gebeurt er, als die eischen worden ingewilligd 7 — Er wordt
geld verdiend, veel geld verdiend.
En wat gebeurt er, als er veel geld verdiend wordt? —
Dan ontwaakt het groot-kapitaal en begins zich te interesseeren.
Had het groot-kapitaal zich toen maar voor een nieuw
snort borstplaat of margarine geinteresseerd, in plaats van
voor de graag gewilde producten van Ilja Ehrenburg's Traumfabrik, misschien was dan een goede film thans wel een
even gewone zaak, als een goed schilderij of een goed vers.
Maar 't publiek kreeg, wat 't wilde ; en 't wilde bedwelming ; 't wilde : er uit zijn.
In de barmhartige bioscoop vergat men, dat men arm was
en ongelukkig, dat het Leven vervelend en veeleischend is.
Wie uit armoe en gebrek aan vooruitzichten vrijgezel bleven,
kwamen in de cinema .het meisje hunner idealeri begroeten.
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En wie het leven saai vonden, kregen moorden te zien en
branden en verdere rampen en misdaden, van een gecompliceerdheid, als men in 't gewone leven alleen in verschrikkelijke nachtmerries oncmoet. Maar deze nachtmerries waren
niet verschrikkelijk Men bleef er wakker bij en kon er
een sigaret bij rooken, en de „braven", die een roman onzedelijk vonden en een walsje lichtzinnig, konden er hier
telkens weer zoo heerlijk onschuldig inloopen. Je wist nooit
tevoren, wat je te zien kreeg en de bioscoop-affiches bleven
in hun termen altijd hoopvol neutraal.
En vanaf den dag, dat 't publiek en 't groot-kapitaal, —
het een al heviger geinteresseerd dan 't ander, — saampjes
naar wederzijdsch genoegen de film-industrie leidden, vanaf
dien dag, dateert 't onvroom gebruik, dat in elke film de
lieftallige hoofdrol zich minstens denmaal voor alle y oog
aandachtig voor een zoete nachtrust gereed maakt en minstens vijf keer een vroolijke groep blootgebeende danseresjes over 't geduldig doek dartelt ; dat voorts in elke film,
die niet op deze wijze komisch is, men voor minder tragische Bingen dan moord, echtbreuk en zelfmoord Been aandacht heeft en dat tenslotte, om met een autoriteit van den
bioscoopbond te spreken, een film goed genoemd wordt,
als hij naar een goed boek is gemaakt.
Een paar meal drong 't leven, de werkelijkheid, door de
bedwelming heen en onder 't publiek ontwaakten er enkelen
uit hun zoet gesoezel.
Langen tijd bleef ik weg uit de bioscoop. 't Was allemaal
zoo zoet, zoo kleverig en zoo griezelig braaf. En telkens
weer was Emil Jannings een vader, die telkens weer 't
slechte pad opwandelde en telkens weer even berouwvol
terug wandelde ..... En alleen Chaplin was er om me aan
de eerste dagen der film te herinneren, toen we aan de
oolijke en sours zoo wijze poppenkast moesten denken en
de kinderen nog niet thuis hoefden te blijven
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III.

En toen kwamen de Russen, de wreede, de enthousiaste,
maar vooral ziende Russen. Nu was de film niet Langer een
Broom-middel, dat wegvoerde uit de werkelijkheid naar een
doezelige wereld, maar ze werd een les in 't zien, zij dwong
de oogen tot kijken naar de werkelijkheid, zooals die in
hart en hoofd der makers leefde.
En als je dan die films had gezien en je stond weer op
straat, dan was 't of je netvlies ontvankelijker, of je waarnemingsvermogen verscherpt geworden was.
Er werden steeds meer soezers wakker, maar nog vaak
kon het gebeuren, dat het door Multatuli reeds verachte
deel van 't publiek zijn geld terug wou hebben, waarschijnlijk, daar zij meenden dat de Russen het slecht besteedden.
— Wat kan je voor je goede geld al niet voor movie
„sterren" zien? — En eenmaal moet het gebeurd zijn, dat
een troep bezoekers spreekkoorgewijs de schuld van 't voorkomen van 'n Russische revolutiefilm op 't program, terwijl
men tervergeefs naar Harry Piel, Liedtke en Willy Fritsch
uitkeek, toeschreef aan een „streek" van pastoor of dominee.
Maar de Gideonbende der wakkergeschrokkenen werd
ziende. niet alleen door en voor de Russische film, maar
ook voor 't werk der enkelen in West Europa, die de mogelijkheden van het zien en doen zien met de kamera en
de mogelijkheden van het voelen en doen voelen, van het
gewaarworden door middel der montage reeds doorschouwden. En toen de geluidsfilm kwam, vond de nieuwe techniek verstandiger hoofden, klaarder koppen, dan waardoor de
stomme film bijna in 't moeras was gesukkkeld, tot een
havenkroeg divertissement gedegradeerd.
De geluidsfilm heeft gebracht, wat veeleischende kranten
van de filmstrijkjes vergden, en nog veel meer. Het schimmenspel kreeg stem en de schaduwen kregen ruimte. En
nu kan men zelfs een klinkende caricatuur van 't Leven teekenen. (0 1 de zoete troost der teekenfilms na een Bag van
nare narigheid 1 . . . ..)
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IV.

En wat beklijft er 7 Wat is er over in de herinnering van
al 't noodlottige, het lichtzinnige, het griezelige en groezelige, dat gedurende een tiental jaren voor mijn verbijsterde of vermoeide en verveelde oogen over 't Witte linnen
schimde?
En ik sluit de oogen, en. wonderlijkl geen fabrieksbranden, geen moorden en geen knetterende machinegeweren schuiven terug uit den beelden-chaos, maar enkele
gezichten, waar 't leven heerlijk en wreed langs gestreken
is; maar oogen, die veel liefs en deerlijks gezien moeten
hebben; maar de wijde vlakte van Mongolid, waarover de
wolken hun schaduwen vegen ; een brug die tergend langzaam open gaat en langs Welker hellend brugdek, als laatste
resten van een straatgevecht, een stuk geschoten paard en
een in haar weelderig haar begraven vrouw omlaag glijden;
maar de trappen, alsmaar trappen klimmende Kerenski. En
ook zie en hoor ik dat wondere stuk filmmuziek, dat „Romance Sentimentale" heet en de dwaze clownerie van Rene
Clair, „le Million". Ik herzie de hijgende, zich uitputtende
glasblazers uit Ivens' Philipsfilm en 't doloreuze en behuilde
gezichtje van 't meisje dat niet wennen kon uit „Madchen
in Uniform". Want overal, waar de film het leven opving
op zijn geluid- en lichtgevoelig lint, werd de film zelf levend.
En 't leven is geen serie moorden, echtbreuken, in woede
of tranen uitbarstende menschen. Het leven is lang en 't
beschrijft zichzelf in de rimpels van een gelaat ; het heft
zich omhoog in handen, die bidden. Het telt langzaam zijn
trage minuten of in druppels, die vallen op den grond,
waar een vrouw knielt bij haar dooden zoon. En 't jubelt
luider en feestelijker in een boom in bloei, in kabbelend
water, dat levend words onder 't stralen van de lentezon,
dan in 't dansen der betaalde lichtzinnigheid.
Het leven is lang, de film kort ....
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V.
En de dag van morgen 7
De jonge cineasten hebben jonge, gretige oogen en in
de lenzen hunner filmcamera's drinken ze met gulzigheid 't
feestelijk of droeve Leven. En met eerlijk, ambachtelijk geduld bouwen ze uit de filmstrooken hun beeldmuziek.
Nog moeten ze geheel ontwaken uit de laatste bedwelming aan eigen filmvaardigheid. aan 't rijke middel, de
overstelpende mogelijkheden der kamera's, waarmee men
goochelen kan, als jongleurs met hun kleurige ballen.
Maar dan zal de bioscoop worden gaan, een rijke school
voor oogen en ooren; voor de luisterende ziel, 't voelende
hart • • • • •
FRANZ VON OLDENBURG ERMKE.
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NIGHTTHOUGHTS
Waarom is het leven zoo grijs ;
en waarom de dood steeds een straf?
Waarom is veel schooner de Broom,
dan 't wetend waken achteraf ?
Maar eens wordt het bed ons een graf ;
en de slaap wordt een snelle reis
near 't weten van oordeel en straf.
Wordt 't waken een Eeuwige Droom ?
FRANZ VON OLDENBURG ERMKE
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KALENDERBLAADJE
Wat is onvruchtbaarder dan zaad, op gladde rots gezaaid ?—
Het domme zaadpluis, dat door 't raam mijn kosthuis binnen
[waait.
FRANZ VON OLDENBURG ERMKE

ZELFTROOST
Gelukkig heeft een week maar zeven dagen.
Maar zeveni 't Is niet veel. Waarom dus klagen,
al heb je nooit een enk`len Zondag vrij. —
De naaste week heeft óók maar zeven dagen.
FRANZ VON OLDENBURG ERMKE
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KLACHT
De eed ge staatsmanskunst, die wijze wetten wrocht,
men heeft haar aan de politiek verkocht,
die luie zoontjes aan een baantje helpt
en, in een wervelstorm, benauwd is voor wat tocht.
FRANZ VON OLDENBURG ERMKE

KREGEL KWATRUN
Waar werd ooit Roomscher zaak ver-zaakt? - Ik weet heti
Waar wordt zoo stikum winst gemaakt? - Ik weet heti
En elken dag verschijnt er weer een krant,
die 't al', maar niet zichzelve laakt. - Ik weet het.
FRANZ VON OLDENBURG ERMKE
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NEDERLAND EN INDIE
Mr. H. J. WYTEMA, Opperbestuur over
Nederlandsch-Indie, Suriname en Curacao.
(ac.pr. Leiden 1931) J. B. Wolters 1931.

B

ESPREKING van een juridische dissertatie in een blad,

dat zijn lezers voor het meerendeel buiten de kringen
der juristen vindt heeft alleen zin, wanneer het proefschrift een kwestie van nationaal belang behandelt. Slechts
wanneer die voorwaarde vervuld is, bestaat er aanleiding,
om ook in breederen kring aandacht te vragen voor het
probleem, en na te gaan of de schrijver ons een step nader
tot de oplossing heeft gebracht.
De heer Wytema heeft tot onderwerp van zijn proefschrift genomen het opperbestuur en het algemeen bestuur
van onze overzeesche gebiedsdeelen. Volgens artikel 60 van
onze tegenwoordige Grondwet heeft de Koning het opperbestuur over Indiê, Suriname en Curacao, en wordt het algemeen bestuur in naam des Konings uitgeoefend in Indid
door een Gouverneur Generaal, in de West door een Gouverneur. En nu is het doel van deze dissertatie, om te onderzoeken, wat nu precies „opperbestuur" en „algemeen bestuur" beteekent, en wat dus de verhouding is tusschen
Koning en Landvoogd.
Stellig is zulk een onderwerp van meer dan zuiver rechtskundig belang. Het gaat hier niet alleen om de interpretatie
van een Grondwets-artikel ; in wezen geldt het hier de vraag,
hoe ons eigen Koninkrijk is samengesteld en opgebouwd,
een kwestie dus van vitaal belang voor onzen staat. Men
zal zich herinneren, dat in de laatste jaren herhaaldelijk de
vraag is gesceld, of Indid op weg is om los van Nederland
te raken, of Nederland in Azid abdiceert, gelijk Carthill al
waarschuwde voor abdicatie van Engeland in Britsch Indie.
Welnu : in dat complex van nationale vraagstukken is de
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verhouding tusschen Koning en Gouverneur Generaal (ik
zal er de West gemakshalve buiten later.) een belangrijk
onderdeel — misschien wel een merkwaardige graadmeter.
De kwestie, waar het hier eigenlijk om gaat, heb ik voor
mijzelf steeds het gemakkelijkst kunnen benaderen Tangs
den weg der geschiedenis. Men gaat dan uit van de toestanden, zooals die werden neergelegd in onze Grondwet
van 1815.
Als men in dien tijd spreekt van het Koninkrijk der Nederlanden, dan bedoelt men de provincien tusschen Dollart en
Schelde. Dat koninkrijk heeft kolonien en bezittingen buiten
Europa, doch daarin moet men niet zien gebiedsdeelen, gelijkwaardig met het in Europa liggende territoir, of gelijkwaardig met een onzer elf provincies — integendeel, men
beschouwt ze veeleer als bezit in letterlijken zin, op de manier
zooals Nederland bijv. te Parijs een eigen legatiegebouw
bezit. De groote Baud sprak in 1842 kenschetsend van "een
landgoed". En over die bezittingen had volgens artikel
60 der Grondwet van 1815 de Koning bij uitsluiting het
opperbestuur.
In die dagen was het echter hoegenaamd niet twijfelachtig, wat er met „opperbestuur" bedoeld werd. Het beteekende, dat de Koning het volledige bestuur en de geheele wetgeving van Indie in handen had. De Gouverneur
Generaal van Nederlandsch Indie was niet enders dan een
ambtelijk mandataris van den Koning: precies wat men in
onze dagen wel eens drastisch heeft genoemd „een zetbaas."
Daarin komt nu in 1848 verandering. Vooreerst eischt de
nieuwe Grondwet van dat jaar, dat bet reglement op het
beleid der regeering van Indie bij de wet zal worden vastgesteld. Daarmee wijzigt zich natuurlijk de positie van den.
Gouveneur Generaal, want op alle punten, waar het regeerings-reglement hem bevoegdheden gaf, hield hij op mandataris van den koning te zijn. Op de tweede pleats ont-
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neemt de nieuwe Grondwet aan den koning een deel van
zijn bevoegdheid, om als wetgever van Indie op te treden.
En eindelijk doer omstreeks het jaar 1848 ten onzent het parlementaire stelsel zijn intrede, en krijgen we — gelijk natuurlijk bekend — ministerieele verantwoordelijkheid in
plaats van absolute koninklijke macht.
Ondanks die veranderingen blijft men het zelfde woord
„opperbestuur - gebruiken, en zegt art. 59 der Grondwet
van 1848, dat de koning het opperbestuur van Indie heeft.
Maar het hoeft Been betoog, dat die uitdrukking thans een
geheel anderen inhoud had dan in de jaren 1815-1848, en
al evenmin, dat de eenstemmigheid over de vraag, war dat
woord dan thans precies beteekende, meteen zoek was.
De jaren gaan inmiddels voorbij. De Grondwet van 1887
spreekt in artikel 61 nog onveranderd van het opperbestuur
des konings, en allengs gaat Indie zich ontwikkelen. Meer
en meer breekt de leer baan, dat onze overzeesche gebiedsdeelen rechtsgemeenschappen zijn, die gelijkgesteld behooren
te worden met het rijk in Europa, en dat het Koninkrijk
der Nederlanden dus eigenlijk een staat is, gevormd door
vier gelijkwaardige componenten. Meer en meer ook dringt
men er op aan, om bij de eerstvolgende Grondwets-herziening rekening te houden met die veranderde inzichten,
en dienovereenkomstig de positie van den GouveneurGeneraal te regelen. Immers : was deze eerst lasthebber
geweest van den absoluten vorst, en daarna tot zekere
hoogte ambtenaar van het koninkrijk geworden — voortaan
zou in bet oog gehouden moeten worden, dat de landvoogd
66k orgaan was van de rechtsgemeenschap Indie, en dus
een min of meer zelfstandige positie zou behooren te hebben. En eigenlijk dacht men ook niet anders, dan dat het
van-zelf zoo zou worden : te eerder toen in de Novemberdagen van 1918 de gewichtige verklaring werd afgelegd,
dat de bevoegdheden verschoven zouden worden : een belofte van z66, groote beteekenis, dat zij niet uitgesproken
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had kunnen worden zonder goedkeuring van de allerhoogste
instantie.
Zoo kwam dan de Grondwets-herziening van 1922. Weer
kregen wij een artikel, dat sprak van het opperbestuur des
Konings. Doch thans werd daaraan toegevoegd, dat voor
zoover bepaalde bevoegdheden niet aan den Koning zijn
voorbehouden, het algemeen bestuur in naam des konings
zou worden uitgeoefend door een Gouveneur Generaal op
de wijze door de wet te regelen.
Maar wat beteekende thans „opperbestuur" 7 Stellig niet
dat, wat het in 1815 beteekend had. Over de beteekenis
van het woord onder de Grondwetten van 1848 en 1887
waren de geleerden al verdeeld ..... maar het was toch
niet waarschijnlijk, dat in de Grondwet van 1922 iets zou
zijn bedoeld, dat overeenkwam met den term van 1848 en
1887, want de opzet was (naar velen dachten) juist geweest
om iets nieuws te geven
Natuurlijk trachtte men, om de bedoeling van den wetgever te vinden, door na te gaan wat in ons parlement
gezegd was over de beteekenis en inhoud van dat langzamerhand beruchte woord „opperbestuur". Maar als men de
gedrukte stukken naslaat over de beteekenis van het artikel
60 der Grondwet 1922, dan komt men tot de ontstellende
ontdekking, dat nagenoeg iedere spreker het woord in een
anderen zin heeft gebruikt. Scherp, maar niet onjuist, heeft
de Bataviaansche hoogleeraar Logemann het uitgedrukt, toen
hij zeide, dat dit artikel 60 een schoolvoorbeeld is van mislukte wetgeving dat het eigenlijk veel erger is dan een
mislukking, immers ad oculos demonstreert, hoe laag het
peil van verantwoordelijkheidsbesef van een politieke vergadering kan dalen. „Men vereenigde zich op een tekst,
waarvan men wilt dat ieder een anderen zin eraan hechtte
wat een regel voor den wetgever had moeten zijn, werd
hem een raadsel."
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Dat raadsel nu heeft de heer Wijtema in zijn proefschrift
trachten op te lossen met de methode der logica en inductie
(gelijk hij zegt). Hij heeft daartoe — en dit lijkt mij zonder
twijfel een blijvende verdienste van de dissertatie — nagenoeg Ales bijeen gebracht, wat er over dit onderwerp gezegd en geschreven is, en hij trekt daaruit en uit den tekst
der wet zijn conclusies, sours spitsvondig dock steeds scherpzinnig. a mag er natuurlijk niet aan denken, om in een
tiidschrift als Roeping het betoog te resumeeren, en nog
veel minder, om zout te leggen op bepaalde gedeelten, die
mij wat op slakjes lijken. a moet dan ook — helaas —
volstaan met eenige van zijn resultaten te releveeren.
Zoo komt mr. Wijtema tot de conclusie, dat „opperbestuur" niet anders is dan een repressief toezicht, door den
koning op den landvoogd uit te oefenen door terechtwijzing of vernietiging van reeds genomen besluiten. „Algemeen
bestuur" is daarentegen het geheele feitelijk bestuur over
Indiê (let wel : zoowel het Haagsche als het Buitenzorgsche
bestuur — pag. 62). Het berust geheel bij den landvoogd,
behoudens enkele bevoegdheden, die de wet aan den Koning
heeft voorbehouden. Preventieve controle op het beleid
van den Gouverneur Generaal ke pt de schrijver niet aan de
Kroon toe. Wel staat in artikel 1 der Indische Staatsregeling,
dat de Gouverneur Generaal het algemeen bestuur uitoefent
met inachtneming van 's konings aanwijzingen..... doch de
heer Wijtema houdt het ervoor, dat die aanwijzingen niet
bindend zijn.
Tot slot nu nog de vraag, of het onderzoek van mr. Wytema
ons verder heeft gebracht dan we reeds waren. a kan helaas niet anders doen dan het betwijfelen.
„Het gaat in de allereerste plaats om het beginsel, dat in
het grondwets-artikel is neergelegd" — zoo lezen we op
pag. 42 van het proefschrift. Uitstekend — maar dan is des
op de allereerste plaats noodig een onderzoek, of de wetgever inderdaad een principe heeft neergelegd in artikel 60
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der tegenwoordige Grondwet. Luidt het antwoord op die
vraag ontkennend, dan kunnen wij er wel mee ophouden,
om een antwoord op de vraag, hoe de verhouding tusschen
Kroon en landvoogd is, in artikel 60 te zoeken. Slechts
wanneer we tot de slotsom komen, dat de wetgever inderdaad in het bewuste artikel een beginsel heeft neergelegd,
kunnen wij verder gaan op den weg van „logica en inductie-.
En nu is het niet moeilijk, om met citaten uit des schrijvers eigen werk in de hand (pag. 18 bijv.) aan te toonen,
dat er geen sprake van is, dat de wetgever in art. 60 der
Grondwet een beginsel heeft neergelegd. Van zooiets kan
slechts sprake zijn, wanneer de wetgever weet wat hij wil.
In casu was het juist zooveel hoofden, zooveel zinnen .. ..
om van het hoofd en den zin van den Minister nu maar te
zwijgen. Naar mijne meening zit er dan ook niet anders op
dan art. 60 Grondwet te beschouwen als een soort van
blanco-artikel, dat dus den wetgever vrijheid laat, om later
iederen kant op te gaan.
Zoo wordt het dan ook tegenwoordig vrij algemeen gedaan. Voor de interpretatie van de uitdrukkingen „opperbestuur - en „algemeen bestuur" ziet men nauwelijks naar
art. 60 der Grondwet, doch in hoofdzaak naar art. 1 der
Indische Staatsregeling — zich daarbij op het logische standpunt stellende, dat preventieve controle wel degelijk bestaat,
omdat de landvoogd de aanwijzingen des Konings in acht
heeft te nemen. Men ontveinst zich daarbij allerminst, tot
een resultaat te komen, nagenoeg geheel gelijksoortig aan
dat van vacir 1922, en dat dit niet bepaald overeenkomstig
de verwachtingen en de beloften van 1918 is, maar troost
zich met de gedachte, dat men dan tenminste bij zijn interpretaties op een reeele basis staat.

H. VAN WAGENINGEN.
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GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSCHE
TAAL
Dr. C. C. N. De Vooys. — Geschiedenis van
de Nederlandse Taal in hoofdtrekken geschetst.
J. B. Wolters N.V. Groningen, Den Haag, Batavia.
1931, 231 biz. f 3.90.
N
'''''AAR het model van zijn Schets van de geschiedenis
der Nederlandse letterkunde biedt Prof. De Vooys
nu een schets van de geschiedenis der Nederlandse
taal. Zij munt uit door dezelfde goede eigenschappen als
gene ; als trouwens alles wat van Prof. De Vooys' hand
komt. Hij is de bescheiden geleerde, die uitstekend kan
meedeelen wat hij weet, en hij weet zeer veel, zonder
eenige pretentie, in alien eenvoud, analytisch meer dan
synthetisch, overzichtelijk, met de voor leesboeken zoo kostbare gave van bondigheid en klaarheid.
Deze geschiedenis der taal onderscheidt zich van alle
vorige, door dat zij niet is een soort van historische grammatica of een uiteenzetting in zoovele hoofdstukken van de
eigenaardigheden in de taalvorming of den taalschat van
het Nederlandsch. Zij is een echte geschiedenis, die de taal
opspoort in haar verleden, opvolgt door de tijden, in verband
met de ontwikkeling en het Leven van de letterkunde en
van de nationale kultuur. Aan zulk een geschiedenis heeft
Prof. De Vooys seders jaren gearbeid ; voor zulk een ontwerp heeft hij onverpoosd van overal de bronmaterialen
bijeengebracht. De taal en hare geschiedenis heeft hem
steeds meer belang ingeboezemd dan de letterkunde ; en al
heeft hij ook hierin menige belangrijke ontdekking gedaan,
steeds gebeurde dit toch vooral met het oog op de taal.
Dit is in 't bijzonder het geval met de taal der 16e en 17e
eeuw, die hem des to meer aantrokken, daar ze tot nog
toe weinig was onderzocht geworden, terwiji toch in deze
periode van overgang de oorsprong ligt voor alle wezenlijke
eigenaardigheden en voor alle beteekenisvolle lotgevallen
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van het moderne Nederlandsch. Van hier af wordt dan ook
zijn voorstelling, al is de stof nog zoo veel ingewikkelder,
bepaald zelfbewuster, zekerder, secuurder. Hier beweegt
zich de positieve geleerde op het terrein der feiten, die hij
ten voile beheerscht en die hem de geruste gewisheid
geven van de nuchtere zakelijkheid. 't Spreekt van zelf dat
zoo verdienstelijk een voorstaander van de vereenvoudigde
spelling, gansch bijzondere aandacht heeft gewijd aan alles
wat in de geschiedenis der taal met di t vraagstuk in verband kan gebracht worden. Al wat de taalstudie en de
lexicographie in 't verleden betreft heeft hij met bijzondere
zorg opgespoord en verwerkt : en daarin, al blijft hij steeds
bij de sereene, objectieve uiteenzetting, wel steun voor
zijne opvattingen gezocht.
Op bijzondere oorspronkelijkhei2 maakt Prof. De Vooys
geen jacht. Evenmin wil hij aanspraak maken op genialiteit
of op verbluffende inzichten ; hij wantrouwt integendeel al
wat niet het positieve feit moet heeten. Voor hypothesen
of nog zoo waarschijnlijke afleidingen heeft hij geen zin.
Zoo neemt zijn werk wel geen hooge vlucht, doet het zelfs
eenigszins nuchter aan, al legt het dan toch tenslotte een
stevigen grondslag. Maar zoo worden dan toch weer feiten
miskend, die immers ook feiten blijven, al zijn ze minder
handtastelijk; mededeelingen in kronieken en heiligenlevens
omtrent het bestaan van een letterkunde, b.v. Neemt prof.
De Vooys trouwens, zelf geen twaalfde-eeuwsche letterkunde aan, waar hij met Salverda de Grave betoogt dat de
grootste meerderheid der fransche woorden in onze teksten
reeds in de twaalfde eeuw of nog vroeger moeten ontleend
zijn, en waar hij als zijn meening uitspreekt dat de in de
vroege dertiende eeuw reeds verouderde woorden degen,
recke, wigant geen middelhoogduitsche ontleeningen zouden
zijn ? Ook worden door nawerkende vooroordeelen, feiten
op een tot misverstand aanleiding gevende wijze voorgesteld :
de invloed van Eckehart op onze mystiek en daardoor op
de taal, die voorzeker heeft bestaan, maar die vroeger wat
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te eenzijdig sterk werd opgevat, doet hem nog zeggen dat
„in Duitsland baande Meester Eckart de weg, door zich
een eigen wijsgerig-mystiese terminologie te scheppen,
waarop zijn navolgers voort konden bouwen. In de Nederlanden volgen Beatrys van Nazareth, Hadewych, maar vooral
Ruisbroec, dit voorbeeld' . Neen : Beatrys van Nazareth en
Hadewych, volgden dit voorbeeld niet, daar ze omstreeks
een eeuw vroeger leefden en schreven. Wat er ook van
den invloed van Eckart's mystiek en taal op de onze moge
zijn, laten we toch nooit vergeten dat de mystiek in de
volkstaal, bepaald de mystiek metaphysischen inslag, reeds
lang in Brabant bestond, voor ze opkomt in de Rijnlanden :
waaruit volgt, dat Eckehart misschien heel wat aan onze
reeds gevestigde dietsche mystiek heeft te danken gehad,
hoe zelfstandig hij ook anderszins moge hebben geleerd en
geschreven. Juist gelijk de hoofsche kunst en de hoofsche
taal langs ons naar Duitschland is overgegaan, als blijken
mag uit de zoo kenschetschende hoofsche begrippen van
dorperbeit, wapen, ors, zou ook de taal der mystiek in haar
vroegsten kern wel te onzent kunnen zijn gevormd : woorden, en dan ook begrippen, als b/ootheit, ledicheit, gainsterkin
lijken mij altijd eerder dietsch dan duitsch te zijn.
Woekert ook geen oud vooroordeel voort, waar gesproken
wordt van Veldeke's langdurig verblijf in Thuringen ? Dit
wordt zoo wel gewoonlijk beweerd, maar nooit heb ik daarvoor een bewijs aangetroffen. Dat Veldeke zijn graaf, die
ook graaf was van Rieneck, bij Thuringen, weleens aan het
hof van Thuringen vergezeld heeft, wordt gaarne toegegeven ;
dat hij daar langen tijd zou verbleven hebben is wat anders.
En wat men ook over den vorm en de taal der bewaarde Eneit
denke, men houde steeds rekening met wat Veldeke verklaart : dat hij zijn werk, nadat hij het negen jaar verloren
had, terugkreeg : geskreven : Anders dann of 't hem ware
bleven ? Ik weet wel, dat men die woorden ook anders duidt,
dan als van een omwerking, een vertaling. De diefstal zelf
trouwens pleit voor het belang dat men te Thuringen in
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die voor Duitschland nieuwe poezie stelde. Veruit het
grootste deel was geschreven, voor Veldeke ooit naar Thuringen kwam, dus „niet in de taal van zijn nieuwe vaderland". Men heeft zich met geweld van 't gedicht willen
meester maken : wat werkelijk niet noodig was, zoo 't toen
in 't Thuringsch was gesteld. Neen, Veldeke zal zijn eerste
Eneit wel in dezelfde taal hebben geschreven als zijn Servaes
en als zijn Minneliederen, die toch nog duidelijk hun oorspronkelijk Oost-nederfrankisch verraden. Het Veldeke-probleem begint reeds met Veldeke's eerste werk, met zijn Sint
Servaes ; toen waren reeds alle elementen er van aanwezig.
Men heeft Eilhart van Oberg als voorlooper van Veldeke
feitelijk reeds laten vallen ; men klampt zich nu nog wanhopig vast aan den Straatsburgsche Alexander en haalt er
dan de oudere epische gedichten nog bij. Doch ook dit
mag weinig baten. Maar het is hier niet de plaats om er
verder over uit te weiden ; ik raak dit even aan, omdat
verwezen wordt naar L. J. Rogier, die zich in dit opzicht,
als in vele andere, vrij vaag uitdrukt.
Is in deze zaak verschil van meening mogelijk, omdat ze
nog niet is uitgemaakt, zoo blijft ook dit in vele andere
bestaan. De schrijver zal de eerste zijn om dit te bekennen.
Gelegenheid zal, wie vitten wil, hiertoe wel vinden ; dat dit
gebeure tot juister opbouw onzer kennis zal prof. De Vooys
allerminst kwalijk nemen. Zoo spreekt hij bij Ruusbroec's
taal van diens „Brusselse diets" als grondslag : aldus volgens
Broeder Gheraert, niet Gheraert Nagel van Delft, maar hoogst
waarschijnlijk Gheraert de Sanctis ; elders heet Ruusbroec's
taal „Brabants diets". Daar willen sommigen ook niet van
hooren, maar spreken „van een zoo niet algemeene, dan
toch zeer verbreide schrijftaal, waarin nog een aantal dialectische, in casu Brabantsche taalvormen aanwezig zijn."
(Prof. W. de Vreese). Wij vreezen dat Prof. De Vooys ook
hiermee niet zal instemmen ; hij heeft geleerd rekening te
houden in de taalgeschiedenis met de „sociologiese struktuur" het ontstaan, bestaan en in-elkaar-grijpen van verschil-
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lende taalgroepen, zoodat hij de oude vraag naar het al of
niet bestaan van een middelnederlandsche schrijftaal wil
laten vervallen en de collectiviteit van „het - middelnederlandsch wil opgelost zien in een rijke verscheidenheid, niet
alleen van plaatselijken en tijdelijken card.
Misschien zal ook, wat over het taalparticularisme in ZuidNederland wordt meegedeeld, niet alter bevoegden goedkeuring meedragen. Een werk als dat van E. H. Allossery
over kan. Duclos kon wellicht wat meer schakeering en
onderscheid hebben geleerd. Ook neme prof. De Vooys het
mij niet euvel, zoo ik volstrekt nog wijzen moet op wat
zeker een vergetelheid, Been opzet, is geweest. Nergens in
zijn werk heb ik den naam van zoo verdienstelijk een taalkundige als Prof. Vercoullie aangetroffen ; wel worden enkele
van zijn leerlingen vermeld ; maar boven de kinderen mocht
de wader in eer worden gehouden. Zijn lexicographische
werken, zijn etymologisch woordenboek hebben er heel wat
toe bijgedragen om de wetenschappelijke studie van het
Nederlandsch in Zuid-Nederland op hooger peil to brengen.
En niet alleen van letcerkundigen en letterkundige kringen,
misschien vooral van zuike bescheiden wetenschappelijke
pionieren is een machtige invloed ten goede uitgegaan.
Intusschen krijgen bier heel wat abstracte stukken van
kennis over invloed van dit en invloed van dat, over gallicismen en germanismen, over schrijftaal en spreektaal, over
purisme en particularisme, over taalstudie en taalbeschouwing, over spraakleer en spelling, en wat des meer zij, een
zoo geheel anders, levend en sprekend, uitzicht, nu wij
telkens kunnen nagaan waar zich ieder van die stukken in
het groeiende organisme der levende taal door de eeuwen
heen heeft ingezet.
Al moge de tijd voor een uitgewerkte geschiedenis van
onze taal nog niet gekomen zijn, prof. De Vooys heeft gelijk gehad deze eerste poging tot een wetenschappelijke
synthese in het Licht to geven. Hier wordt een vaste grondslag gelegd, een houvast geboden, een weg gewezen voor
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verdere studie. Wellicht zal deze het gebouw in vele opzichten wijzigen, gedeeltelijk afbreken, uitwerken, tot in de
grondslagen toe misschien omwoelen : is niet alle menschelijke wetenschap voortdurend in wording 7 Zoo juist nog
vescheen in het Gedenkboek Aug. Vermeylen van de hand
van Prof. J. Mansion een buitengewoon suggestief opstel
over : Waarom bestaat er een Nederlandsche taal ? dat de
gewone voorstelling over ontstaan en ontwikkeling onzer taal
diep wijzigen zal. En al blijft er sours van onzen arbeid later
weinig of niets meer over, als er de verdienste maar is our
tot dien verderen, dien wellicht gansch nieuwen opbouw to
hebben bijgedragen. Die verdienste zal Prof. De Vooys
niet ontkend worden.
Dr. J. VAN MIERLO S. J.
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KAUTZ OVER HET SOCIALE PROBLEEM
Dr. Heinrich Kautz: DAS ENDE DER SOZIALEN FRAGE.
V. A. Benziger & Co A. G. Köln. 1932.
Met zijn tegelijk verschenen werk „Die Welt des Armen Mannes", is
dit boek over„Das Ende der Sozialen Frage” het twede, waarmee Kautz
zich van streng-pedagogies terrein begeeft op dat der sociaal-kulturele
problematiek. Het sluit in dit opzicht bij 't voorgaand werk aan, dat
het een onderdeel is van zijn gehele opzet: de grote romanlitteratuur,
inzoverre ze de sociale verhoudingen van de tegenwoordige tijd verbeeldt, te benutten als bron voor sociologiese (met name voor sociaalpsychologiese) onderzoekingen 1).
In „Die Welt des Armen Mannes" behandelt Kautz het werk van
de Deense socialist Next5, om aan te tonen hoe diens oplossing van 't
socialeprobleem, welke dezelfde is als die van 't volkssocialisme, in
zichzelf onjuist is en onbekwaam om te even wat zij pretendeert te
geven. In dit twede deel stelt hi' daartegenover de kristelike we tot
deze oplossing, zoals zij getoond wordt door de auteurs: Franz Herwig
en Robert Huh
g
Benson.
Vooraf deze opmerking: de ontleding der romanlitteratuur wordt bij
Kautz geen verkrachting der betrokken kunstwerken — integendeell
Zoals hijgetoond heeft (in zijn Industrie Marchen, Verlag But &
Bercker, Kevelaer) is hi' zelf genoeg kunstenaar om de diepste eerbied
te hebben voor de werken van andere kunstenaars. Hi' maakt er geen
dorre, dode din en van; de romans winnen door zijn bewerking eer aan
kracht en levendigheid. De oorzaak van de hier bedoelde mis-hander
linen door sommige geleerden lit m.i. in 'n „wetenschappelik - ( =
positivisties-wetenschappelik) ingesteld-zijn, waardoor zij een oog hebben voor het eigen leven van een kunstwerk en dit alleen als vorsingsobjekt beschouwen. Kautz is over deze positivistiese instelling heen,
erkent en waardeert ten voile het kunst-leven van de roman. Desgewenst
zal hi' nog graag de verklaring afleggen, dat OOk bij de door hem
behandelde romans, de kunstwaarde voor de sociaal-kulturele waarde
gaat.
Dit te erkennen belet hem anderzijds niet, dankbaar gebruik te maken
van de sociaal-kulturele ideén der betrokken kunstenaars, zoals zij die
1 In „Die Welt des Armen Mannes" heeft hi' het goed recht van
ditis
eerste de kunst
pogen aangegeven op de volgende gronden.
T
Ten
— en hieronder voornamelik de roman — een der belangrijkste faktoren
die een beeld van de tijd even en het algemene denken voeden en
vormen. Ten twede hoort het tot het wezen der moderne sociale roman,
sociale toestanden onder de loupe te nemen; ofwel zoals ze werkelik zijn,
ofwel zoals de dichter ze wensen zou: Zie over „Die welt des Armen
Mannes" het tijdschrift „Leering en Leiding".
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aanschouwelik neerlegden in hun romans. Hierdoor hebben deze boeken
-kritiese als een sociaal-kulturele waarde, waarvan voor
een litterair
towel
dit oogenblik de laatste de belangrijkste wordt.
De waarde deter boeken in sociaal-kultureel opzicht hangt natuurlik
voor een root deel of van de grond-idee, waarmee Kautz zijn onderwerpen benadert en ontleedt. Deze grond-idee is geen andere dan een
erkennender diepste oorzaken van de huidige wereldontwrichting: de
ontwrichting der ideen- en gedachtenwereld door 't verwerpen van 't
kristendom als hoeksteen en fundament.
„Das Christentum ist aus dem Flusz der sozial-kulturellen Entwicklung weitgehend ausgegliedert. Es steht allzusehr fiir sich da, in einem
von der tatsachlichen Kulturgestaltung zu weit abgedrangten, abgelOsten
metaphysischem Raum, in unversOhnlichem Gegensatz zu der mehrheit
des kulturellen Geschehens, dazu getroffen von der vollen Gegnerschaft
der Vertreter dieser neuen Kultur. - 2)
Het leven van de tegenwoordige mensheid is daarom in alle opzichten
zo hopeloos , omdat men het kristendom volledig uit de ontwikkeling der
kultuurgestoten heeft. Reeds Soren Kierkegaard merkte dit op in 1848,
toen hij schreef dat het in diepste wezen niet ging om het een-, twee- of
tienkamer-systeem, noch om 't instellen van komitees of 't aanstellen
van ministers.„Was aussah wie Politik und sich einbildete, es zu sein,
vv-ird als religiase Bewegung sich erweisen. - Men vergelijke hiermee
p
Kautz' uiteenzetting over de burokraties-mechaniese olossings-pogingen
van Dr. Johanna in Herwig's „Die Eingeenten - . Deze vrouw, organisatrice van hulpkomite's en voorzorg, is de tiepering van 't hopeloze van
al dit gedoe. Als zij ziet, hoe Paul Lehmann maar alles weggeeft aan
ieder die 't nodig heeft, verwijt ze hem, dat hi' dit niet doet via. de
daarvoor ingestelde kommissie's , die toch reeds zolang bezig zijn ......
te zoeken naar de beste weg om te helpen. Het is duidelik, dat Herwig
noch Kautz, het werk van dergelike kommissie's an und fursich veroordelen, alleen het koude, harteloze, formalistiese. Hoeveel ere even
wordt, is van niet half zoveel belang als hoe er gegeven wordt.
Depogingen om tot een oplossing van 't sociaal-kulturele probleem te
komen zoals Herwig die uitbeeldt in zijn roman Die Eingeengten, vat
Kautz samen in twee hoofdgroepen. De eerste groep wordt gevormd door
die figuren, die achter 't leven een zin en betekenis vermogen te zien,
de Eingeengten; de twede groep is die welker mensen deze zin van 't
leven wel kennen, degroep leerlingen van Sebastiaan. 3 ) De personen
2) Zie hierover zijn uitvoerige verhandeling: Religion-Kirche-Moderne Kultur in „Pharus'', 22Jrg., H. 7-8 Juli/Aug. '31.
3) Franz Herwig schreef Die Eingeengten als vervolg op de bekende
novelle Sebastiaan von Wedding (De heilige Proletarieer). Die Eingeen ten werd gevolgd door 't sluitstuk Hoffnung auf Licht. Het is deze
trilogie die door Kautz in 't eerste deel behandeld wordt.
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der eerstegroep zijn elk voor zich weer verbeeldingen van eigen oplossingen; de intellektualistiese, burokratiese wordt vertegenwoordigd door
Dr. Johanna; de spiritistiese door Heti Lange; de romantiese door AgnesLiane; de „Weise Salbe" oplossing door bankier Oppermann. Zij alien
zijn zelf Eingeengten; zoekend naar een oplossing der sociale ontwrichting, dwalen zij hopeloos door 't duister rond, daar zij een grondslag
hebben, waarop ze kunnen bouwen. En bij alien komt na korter of langer
tijd de ineenstorting. Zij wezen niet waardoor de wereld zo vex gekomen
is; zij wezen niet langs welke we ze weer te redden valt. Zij moeten
alien eens tot de erkenning komen, dat hun manier om heel deze ernstige
kwestie op te lossen , toch niet afdoende is of zelfs maar ten deele helpt;
en dit erkennen is des te zwaarder, daar ze ook niet kunnen zien wdt in
hunpogingen verkeerd is. Zij beseffen niet de waarheid der bovenaangehaalde woorden van Kierkegaard; ze menen met stoffelike hulp afdoende de oplossing te kunnen vinden, en vergeten het hongeren van de
ziel naar een psychiese bevrijding.
Als over an van deze oplossing der Eingeengten naar die der Sebastiaan-groep neemt Kautz het tiepe van de oude Jood Markus, met zijn
aangeboren humaniteitsgevoel. Ook hi' vindt nog wel niet de enig-juiste
weg der verlossing, maar helpt waar hi' tot helpen in staat is; bedelaars,
deernen en alle uitgestotenen uit de maatschappij vinden bij hem onderkomen en redding. Hi gelooft tenminste aan de planmatigheid aller
gebeurtenissen, en aan de wijsheid der Voorzienigheid, al kent hi' ze
dan ook niet in hunjuiste omvang.
Dan komen de mensen die de zin des levens wel verstaan, als eerste
Daniel Liiffelholz. Hi' toont aan dat — in tegenstelling met de eerste
g
roe p
't kennen van de zin des levens alleen ook niet voldoende is,
maar dat hierbij moet komen de bereidheid van de wil tot de daad. De
eerstegroep had deze bereidheid zonder 't kennen van de zin, en kon
de oplossing niet vinden — ook 't kennen van de levens zonder daadwilligheid kan niet redden.
Priester Bernard is de volgende uit de Sebastiaan-groep. Als leerling
van de heilige proletarier gaat hi' in diens teorien tot te ver doorgevoerde
konsekwenties en 'n zekere zelfbehaaglikheid: zijn ik is teveel een voorbeeld voor anderen. Overigens is hi' 't tiepe van de uiterste ekstremist:
klubzetels, theater, film, wijnkelders en dergelike zaken zin voor hem
in hun wezen hindernissen om heilig te worden.
Degene die de oplossing vindt is tenslotte de zuiverste leerling van de
heilige proletarier, Paul Lehmann, zelf ook los arbeider. De beste karakteristiek is van hemte geven met de woorden van Kautz: „Das Wort
von den Zwei ROcken nimmt er wOrtlich." Heel zijn leven is een voortdurend klaar staan voor zijn medemensen. In hem is bewust geworden
en tot hoogste uitbloei gekomen het kennen van de zin des levens, de
wil tot redden, het zuivere gevoel tot zin medemensen. Vincent van

723
Gogh kon in de Borinage nachten en dagen waken bij de slachtoffers
van een mijnramp, hi' zou vermoedelik ingedeeld horen te worden bij
de overgangsgroep. Zijn humaniteitsgevoel (als bij de oude Jood Markus)
was nog niet uit boven 't gevoelsleven; hi' was zich niet bewust deze taak
voor zijn leven te moeten volbrengen. Paul Lehmann is de bewuste
lekenapostel in de uiterste, hoogste betekenis van 't woord, zuiver van
gevoel en zuiver van weten. Hi' heeft geen overdreven afkeer van de
wereld, eistgeen afstand tot 't uiterste als pater Bernard. „Die erste
Etappe seines Lebens war Nachfolge Sebastians, der Rest wird edelste
Nachfolge Christi in weltzugeneigter, kulturbejahender Beispielarbeit
sein'', zegt Kautz. Dit is een der zeer belangrijke punten waarop Kautz
en Herwig bij herhaling wizen, dat we als Kristenen de kultuur van deze
wereld en deze tijd niet mir nichts dir nichts moeten afwijzen, maar er
middeningaan staan, er ons ten volle van meester maken; als Sebastiaan
in 't begin ook meende in 't klooster te moeten aan, zegt hi' na enige
tijd tot zichzelf.
„Unsere Weltflucht ist Arbeidtsilucht geworden, unser abgeschlossenen klosterleben und unsereglatt geregelte manchische Tagesordnung ist
angesichts der Seelenverwilderung nichts als religiãses Rentnertum ohne
seelsorgliche Daseinswerte, unser Eifer ist kein Gottesdienst meter, sondern Ichdienst." Het spreekt weer vanzelf, dat het klooster op zichzelf niet
veroordeeld wordt, alleen een in 't klooster treden uit 'n zekeregemakszucht, om de heiligheid voor zichzelf op 'n koopje te verwerven zonder
veel te denken aan 't werk dat er in de wereld te doen is.
Als drager van de oplossing uit heel de krisis staat Herwig voor de
geest: een heros der liefde, 'n wonder van genade, een heilige tenslotte.
Maar hiertoe kan niet ieder volkomengeroepen zijn; Paul is juist een
voorbeeld hoe ook mensen in hun dagelikse beroep en werk dit ideaal
toch zo ver mogelik moeten nastreven.
Het hele werk van Herwig is per saldo niets anders dan 't aantonen
van deze waarheid: „dass alle soziale Prolematik in tiefster und let
Sicht nur in der einen groszen Frage nach dem „Sinn'' des Lebens
T und Leben
wurzelt und gipfelt, dass in ihr Krisis und Wiedergeburt, Tod
der Menschheit fur ewi g beschlossen liegen. Ook in het derde werk van zijn trilogie, H o nun au Licht, heeft
Herwig ditzelfde tema uitgewerkt met dezelfde onontkoombare gestrengheid. Kautz onderscheidt hierin weer dezelfdegroepen van personen,
vanaf de misdadig-anarchistiese, de mammonistiese, standen en beroepsgezinde, aestetiese oplossing tot hi' weer terecht komt bij Paul Lehmann,
die hi' hier benoemt als drager van de mistiek-intuitieve oplossing. On ophoudelik le en beiden er de nadruk op, dat 't niet alleen gaat om louter
sociale kwesties, maar om de diepste levenseenheid, „dass sow hl eine
innere Umwandlung als auch ein Wandel der realen kulturellen Zustâncllichkeit in totaler Einigung erst das Wachsen einer neuen, gliicklicheren
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Gemeinschaft verbiirgen kann, wobei allerdings die Hauptbetonung
durchaus der Gesinnungsreform verbleibt.„Lind das Herwig den Primat des ReligiOsen innerhalb der sozialen
LOsungsproblematik in unerbittlicher Konsequenz ein eindringlicher Veranschaulichungskraft unentwegt proklamiert, das verlieht ihm die Wiirde
priesterlich-prophetischen Fiihrerwollens and macht ihm 2-zin mutigsten
and ernstesten sozialen Dichter der Gegenwart.Al ons sociale werk, al ons vergacleren en verenigen, zal nooit de
werkelike oplossing brengen , als het niet steunt op en gedragen wordt
door een voorafgegane verandering onzer mentaliteit, een voorafgegane
bekering tot het wezenlike kernpunt van 't kristendom.
Men zal opwerpen: deze these is wel wat simplisties om 'n probleem
als 't onderhavige op te lossen.
Herwig heeft deze opwerping reeds bij voorbaat weerlegd in zijn
eerste novelle, als 'n reporter Sebastiaan interviewt. Deze weigert eerst
'n tijdlang te antwoorden, zegt dan tenslotte: „Auf alle dies, Fragen
hat schon ein Anderergeantwortet, indem er sate: ,Liebe deinen Ndchsten
wie dich selbst.' Aber mit einem solchen Wort kOnne man doch nicht
denganzen ungeheuren Fragenkomplex Ibsen! Doch, erwiderte Sebastian,
denn dieserganze ungeheure Fragenkomplex haben sich nur bilden kännen,
weil man jenes Wort nicht erfolgte.Tot staving van 't wetenschappelik karakter dezer eis kan men desgewenst heel de kristelike litteratuur vanaf de kerkvaders tot de laatste
vastenbrief van Mgr. Die en aanhalen.
Met meer schijn van recht zou men kunnen zeggen: gesteld dat deze
eis juist zij en vervuld worde — ze is' tenslotte een persoonlike eis,
betreft de verhouding van mens tot mens; er is nog niets mee gezegd
over 't zogezegde gemeenschapsleven. Maar ook in dit gemeenschaps,
levengaat 't om niets anders dan om de toepassing van dit gebod;
Kautz neemt in 't twede deel het werk van Benson om te tonen hoe kerk
en staat te zorgen hebben voor sanering van 't sociaal-kulturele probleem. Van Benson worden behandeld de twee romans De God der
Wereld en Schemering der Toekomst.
Ook bier toont Kautz eerst weer aan hoe Benson's werk is een uiteenzetten en dokumenteren van de door de auteur veroverde wereldaanschouwing. Het verschil tussen Herwig en Benson acht Kautz: „Wahrend
Herwigs Figuren also vielfach ...... nur individuell-menschliches Ausmass
haben, zeigen dagegen Bensons Charaktere tiberall typisch-menschliches
Format, indem die dargestellten Schicksalkurven jedesmal ein Abbild des
grossen, allgemeinen Lebens Sind." Daardoor zijn zijn romans steeds een
beeld„van de oeroude strijd tussen mens en God, Diesseits en Jenseits,
natuur en bovennatuur in de sociaal-kulturele ontwikkeling. - Als zodanig
zijn ze als gemeenschapstoepassingen en gemeenschapsoplossing der problemen van zeer eigenaardig gewicht. Mede ook voor de moeilikheid van
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't al of niet wetenschappelike der Herwigse oplossing. Benson is zoals
Gerard Knuvelder ongeveer zegt in z'n Zwervers, de schrijver der
ho ere realiteiten, van de orde van 't absolute. En hi' geeft — tenslotte
oplossing als Herwig; alleen, hi'
gee ze zO, dat deze weten— dezelfde
ft
schaps-vraag niet zo gauw in ons oprijst.
Zijn beide romans beschouwt Kautz als samengesteld bewijs voor
Herwigs stelling, toegepast op 't gemeenschapsleven. De God der
Wereld is het negatieve, Schemering der toekomst het positieve. Want
d
de God der Wereld toont 't beeld van 'n wereld die volledig is gegronvest op diesseitig humaniteitsgeloof — en ondanks alle (geraffineerde)
verfijning van dit leven, breekt deze wereld tezamen en moet op 't laatste
ogenblik erkennen als eens Juliaan de Apostaat: Galileeer, Gij hebt
overwonnen.
Oliver Brand is voor Kautz de verpersoonliking van dit humaniteitsgeloof, die tenslotte door God overwonnen wordt in de personen van zijn
moeder en zijn vrouw. Paus Johannes XXIV en de Siriese priester zijn
de dragers der kristelike wereldaanschouwing, terwijl tenslotte de eindstria gestreden wordt tussen Felsenburgh en Perci Franklin, tot God
tussenbeiden komt om aan de ondergang der verbondene luchtvloot te
tonen dat hi'j is en blijft de God der wereld. Daartussenin staan dan
figuren als Mr. Philips en Father Francis, die de schijnbare meerwaarde
van 't humaniteitsgeloof en de (even schijnbare!) ondergang der kristelike
gedachte verbeelden.
Deze mensen strijden, als verpersoonlikingen, de eeuwige strijd der
gedachten en ideen, en zonder een ogenblik van aarzelen laat Benson
de wereld vergaan op deze manier om toch, zij het op 't laatste ogenblik, te tonen wie de Heer is. Heel dit slappe humanitaire gedoetje, met
al z'n zachte dood en verdere milderingen des levens, wordt zonder enig
pardon verwoest en vernietigd, omdat 't opgebouwd is zonder God.
Men zou verkeerd doen dirpessimisme te noemen. Aileen al om niet
misverstaan te worden was 't intussengelukkig, dat Benson zijn vervolgroman schreef, al staat dezequa roman misschien niet op het peil van
De God der wereld. Maar in Schemering der Toekomst heeft hi' positief
aangegeven „hoe 't dan wel moet", zoals men gemakkelik vraagt na elke
kritiek. Onze offisielepolitici, sociologen en ekonomen verwijten zo
graag aan „'on ere enthousiasten" dat ze spreken zonder genoeg vaklitteratuur doorgestudeerd te hebben. Zonder dit verwijt âlle grond te will
ontzeggen, valt toch op te merken, dat studie van vaklitteratuur en problemen-zoekerij iemand zo zeer kan verblinden, dat hi' niet ziet, wat te
inden is op andere manieren. Er valt niet te ontkennen, dat vakstudie
v
nod is om de heel eigenaardige problemen, die de verschillende gebieden
der samenleving opleveren, te kunnen beoordelen.
Maar om wine van vak-kwesties ma nooit de samenhang met 't
geheel worden vergeten.
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Deze toont ons Benson in zijn laatste roman; het innige verband tussen
individueel leven, — staat — kerk; een samenhang die verplicht tot
same g, op straffe van direkte wanorde bij de minste verstoring
der samenhang. Het kernpunt van de oplossing die Benson hier geett is
weer dezelfde:
„Christus ist der unsagbar grosze, unwandelbare Mittelpunkt, aus dem
so nnenhaft alle Wahrheit and alles Leben der sozial-kulturellen Gestaltug hervorstrOmen." „Wahre Kulturgestaltung ist eine unerbittliche
Anwendung ewiger Prinzipien auf zeitliche Angelegenheiten.De grondwaardigheid is niet alleen maat- en richtinggeven
d voor de
onderlinge verhoudingen der individuen, maar ook voor de verhouding
van de staat tot de individuen en omgekeerd, zowel als voor die van
staat en kerk. Monsignore Masterman, die heel de roman beleeft, ziet in
zijn reizen naar Versailles, naar Rome en naar Lourdes, resp. het sociale
probleem, de nationaliteitenvraag en de strijd over de wisselwerking
tussen natuur en bovennatuur opgelost. De verhouding tussen kerk en
staat blijkt uit 't geval van Dom Adrian's ketterij en veroordeling 4 ) en
bij de rstrijd om de „Staatsbill - , terwijl het derde deel de tegenstelling
tussen socialisme en kristendom als redders der wereld uiteenzet. Alle
oplossingen van deze problemen leidt Benson of van zijn grondstelling,
't middelpunt is en dat 't eeuwige voor 't tijdelike gaat.
dat Kr
Uit het felt, dat men de eisen, die dit eeuwige uiteraard stelt aan het
tijdelike, op verschillende manieren kan afleiden, volt hoegenaamd niet,
dat de these zwak zou staan. Het gaat niet allereerst over de discutatie
toepassing, maar over het principe. Ziet men dit maar eerst duidelik, dan
is veelgewonnen. Daarom hebben Kautz en de door hem bewerkte
auteurs hungrote en geweldige waarde voor onze tijd, daar zij beginnen
met te wijzen op de eerst noodzakelike grondslag die al ons sociaal
werk moet hebben, op straffe van tot nutteloosheid gedoemd to zijn.
LOUIS KNUVELDER.

4) Het lijkt mij, dat Kautz in 't geval-Dom Adrian, Benson een
konklusie in de schoenen schuift die deze nietgewild heeft. K. leidt uit
B.'s werk af, dat deze de wetenschap volledig alle zelfstandigheid ontnemen wil om haar aan 't machtsgebied der kerk to onderwerpen; het een
geen verdedigers vindt, zoals K. terecht zegt. Maar 't geval van Dom
Adrianging over Lourdes, en Adrian verklaarde aan Masterman duidelik: „Maar mijn thesis zegt eerstens, dat deze genezingen door natuurlike middelen volkomen verklaard kunnen worden, en twedens, dat dientengevolge de dekreten (van 1960) op 'n wijze geinterpreteerd moeten
worden die niet degewone is der teologen.- Men ziet dat 't hier geenszinsgaat om een „zuiver-wetenschappelike - kwestie, maar om een,
waarbij de bovennatuur wel degelik betrokken is. En zolang dit 't geval
is , heeft de kerk zeker zeggingsmacht. 'n Verdere konkluzie vermag ik
niet uit Bensons werk of to leiden.
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KRONIEK
HET HEILIG HEIMWEE
rotestan
in Deutschlds
POnder de titel „Hin-zu-Rom- bewegungenDeutschlands
tisxnus - schrijft professor dr. Anton Seitz uit Miinchen zeer merkwaardige
dingen over het godsdienstig leven in Duitsland. Zijn opstel . staat in
het uitstekend geredigeerde tijdschrift Schänere Zukunft bl. 741, No. 32,
8 Mei 1932.
Hi' verhaalt, hoe de bekendepublicist en teoloog Heiler zich op
katoliekgeldige, maar ongeoorloofde wijze tot bisschop heeft laten
widen. Deze wijding is oorspronkelik afkomstig van een bisschop op 't
Indiese eiland Ceylon, die van belijdenis half nestoriaans-jacobiet, half
katoliek.ft
geldig geconsacreerd was en zijn macht aan zijn opvolgers hee
overgedrag en.
Professor Heilergeeft nu de priesterwijding aan duitse protestanten
van katolizerende richting, die dat verlangen.
Onder dezen bevindt zich ook eenprotestantse kapelaan in Wiirttemberg, die, ofschoon uiterlik niet katoliek, nochtans innerlik volkomen
katoliek denkt, en uit nobele zelfverlochening het celibaat onderhoudt.
Hi' heeft zich niet teruggetrokken uit zijn kerkelike gemeente, omdat hi'
het, alleen op die wijze, mogelik acht, ze langzaam te brengen tot zijn
inzichten. Hi' vermijdt voorlopig zorgvulclig, te spreken over „roomskatolieke Kerk - engebruikt daarvoor het woord „Unie-kerk - : omdat
hi' aldus het meeste bereikt. Hi' wil wezenlik unie, d.i. vereniging met
de rooms-katolieke Kerk, in de trant van dege-unieerde oosterse Kerken:
dus ook met behoud van nationale eigenaardigheden. zoals een ruimer gebruik van de moedertaal bij de eredienst, het behoud van oude kerkelike
liederen — van Luther, Gebhard, enz. — waaringeen ketterse geest wordt
waargenomen, maar een innige, hartelike vroomheid zoals in de Navolging van Christus: tevens ook het communiceren onder de twee gedaanten
zonder daardoor te willen aantastten het katoliek dogma, dat de broodsgedaante alleen voldoende is. Al deze voorwaarden worden echter aan de
beslissing van de Paus volkomen onderworpen.
Uit eerbied voor de heilige Vader, die de uitoefening van de priesterlike wijding buiten de katholieke Kerk, voor ongeoorloofd verklaart,
houdt hi' zich stipt aan dit verbod: behalve in geval van nood en dan
niet voor zijn eigen persoonlik belang, maar in het belang van zijn gemeente. Want als hi' — verschillende keren in het jaar — zijn gemeente
ten avondmaal voorgaat, voelt hi' zich in geweten verplicht hun het
waarachtig Lichaam des Heren te even. Als zijn gemeentenaren van
hunplaatsen naar de communiebank gaan, benut hi' die tijd, om haastig
en stil het heilig misoffer in zijn hoofd-delen — quoad substantiam — te
voltrekken.
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Anton Seitz bemerkt hierbij: „Hierdoor is een merkwaardige wending
gekomen in de naar-Rome-beweging, zuiver overeenkomstig hetgeen er
gebeurde bij de eerste afscheiding. Bij de afval in de hervormingstijd
probeerden de protestantse geesteliken dikwels het geweten van het katolike yolk te bedaren met de onjuiste voorstelling, dat alles bij het oude
bleef en dat zelfs het misoffer niet werd afgeschaft. Ongemerkt schaften
ze toch het heilig misoffer of door zijn innerlike kern aan te Casten n.l.
door het weglaten van de heilige consecratie. En nu bij de terugkeer
naar Rome, doen de Unionisten het omgekeerde. In het verborgen maken
ze weer de substantie van het heilig misoffer tegenwoordig, zijn hoofddelen krachtensgoddelike instelling, en zien voorlopig slechts of van de
aanvullende ceremonies krachtens menselik-kerkelik recht, die omlijsting
zijn.*

*

*
Er is nog een ander protestants geestelike werkzaam in Wiirttemberg.
Hi' zou niets liever dan zo gauw mogelik katoliek worden: maar hi'
kan het niet, omdat hi'j zijn gezin moet onderhouden. „Zoals ik, verzekert
hij, denken er reeds honderden. Als de beweging der unie-Kerk beter
bekendgemaakt en verbreid werd, zou geheel de streek tussen de steden
er aan deelnemen."
Degemeente van deze geestelike is in de reformatie-tijd onder dwang
luthersgeworden: maar nog altijd viert ze Maria-Boodschap en de apostelfeesten als Zondag met verbod van slafelike arbeid. Op de Zondagen,
waarop het avondmaal gehouden wordt, gaat niemand
d naar hetcafe.
ca.
Vrijdags te voren geeft de geestelike in de kerk een voorbereidende preek
met gewetensonderzoek: en wie in geestelike moeilikheden raad nodig
heeft, kan bij hem terecht.
Door depositief christelike elementen in Luthers kleine catechismus is
deze Pfarrer tot het inzichtgekomen, dat alleen de katolieke Kerk op
Petrus' steenrots isgebouwd. Hi' is die doordrongen van het katoliek
dogma en brengt de katolieke levensopvatting zoveel mogelik in practijk.
In de vacanties woont hi' op katolieke plaatsen het heilig misoffer bij
engebruikt daarbij het missaal: ook kocht hi' een rozenkrans, en bid dit
gebed elke dag en bezoekt op pelgrimstochten Maria's heiligdommen.
* *
*
In de toekomst zullen zich meer van zulkegevallen voordoen. Daarom
— zo zegt de schrijver — wordt het hoogst actueel, wanneer een beslissing van Rome wordt gevraagd, waardoor het aan gehuwde protestantse geesteliken, die na hun bekering 't celibaat onderhouden, gemakkeliker wordt om het katoliekepriesterschap te ontvangen. „Wanneer in.
de ruteensegeunieerde Kerk toegestaan is, dat gehuwde priester-candidaten, na het ontvangen der heilige Wijding hun huweliksleven mogen
doorzetten: dan kan het veel makkeliker worden toegestaan, dat katoliek
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geworden protestantse geesteliken de priesterwijding ontvangen en een

p
arochie krijgen, nadat man en vrouw onder ede verklaard hebben van
nu of aan het celibaat te zullen onderhouden."
Het spant er in Duitschland, ook op godsdienstig gebied en een gebed
om de bevrediging van het heilig heimwee van zovelen naar de MoederM. M.
kerk, is waarlik actueel.
V ERGELIJ KING
(naar aanleiding van het in 1932 verschenen Sociaal-nummer der Vox
Carolina) .
In een sociaalgeschrift is onlangs de vraag opgeworpen en door den
toon tegelijk beantwoord, wie mèdr voor de arbeiders gedaan had , de
graaf de Saint Simon (1820 ) of Mgr. Nolens (1920) . Wij zouden die
vraag met een wedervraag willen beantwoorden. Iemand met een groot
hart en veel naastenliefde wordt die p bewogen door den ellendigen
gezondheidstoestand van een yolk. Hi' richt daarom onhygiénische
barakken in, maar nu zijn de zieken toch al onder dak. Hi' doktert zelf
en begaat menig en blunder, want nooit studeerde hi' medicijnen. Van
zijn systeem deugt gewoonweg niets, maar het gevolg is, dat de vakkundigen, die tot dan toe de zieken lieten krepeeren uit hun Lenten gelokt worden en naar verloop van tijd er een pracht-paviljoen ziekenhuis staat. Wie heeft nu de meeste verdiensten: depruldokter, die — het
valt niet te ontkennen — de zieken wel eens nog zieker maakte, of de
geneesheer-directeur-chirurg, die nu al zijn 25 jarig jubileum gevierd
heeft?
Voor de knappe vakkundigen al ons respect. Maar met hen solliciteerden nog 17 andere jonge dokters naar de betrekking van directeur
en er waren er nog wel 'n paar honderd, die het met dezelfde talenten
en dezelfde ijver en plichtsbetrachting nagenoeg even goed hadden gedaan. De maatschappij heeft zeer veel verdienstelijke mannen.
Maar een man, die een open oog en een warm hart had voor de
nooden van zijn y olk, voor dat daar een haan naar gekraaid had, voor
dat daar encyclieken over geschreven waren, voor dat iedereen over
nood den mond vol had, ...... zoo'ri mensch wordt er maar eens
dien
geboren op de vijftig jaar, en zoo'n man kun je niet met anderen verT.
gelijken.
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BOEKBESPREKING
„DWAZEN - , door Wouter Lutkie, priester, Uitg. „Oisterwijk".
De inleiding rechtvaardigt de benaming „dwazen" voor heiligen. Ze
geeft tevens de bedoeling aan van dit bundeltje hagiografiese schetsen:
aanwijzen n.l. hoe een levensbeeld van zo'n evangeliese dwaas wordt
gevormd, en daartoe opwekken.
Het betoog omtrent de rechtvaardigheid van deze benaming zal door
eeniedergeaccepteerd worden die het hevig contrast beseft tussen wereldsheid en heiligheid.
Van meer belang is het twede inleidende gedeelte waarin de schrijver
als algemene fout in de hagiografie aanwijst: de verwaarlozing van wat
hi' met Ernest Hello meent to moeten noemen: „de physionomie - van de
heilige: het eigen beeld, gecomponeerd uit de drie dimensies van karakter,
levenstaak en levensomstandigheden.
Inderdaad: daarmee wordt wel de diepste oorzaak aangegeven, niet
zozeer van het feit, waarom eengeschreven heilige-leven in het algemeen
niet de belangstelling geniet, die het altans bij katholieke lezers verdient — want dat komt voort hoofdzakelik uitgemis aan de nodige
geestelike levenszin: wel echter van het feit, waarom in zich een hagiografies boek naar compositie veelal mislukt moet worden genoemd, en
zich verliest in vrome vaagheden en gemeenplaatselike ascetiese lesjes.
Toch zal de schrijver moeten tae even, dat er een aantal jaren geleden meer reden bestond dit inzicht naar voren to brengen, dan in de
tegenwoordige tijd.
Zodat de strekking van zijn boekje „een aanwijzing en een spoorslag fie zijn" in die richting, een beetje overbodig lijkt.
*
ja zelfs, wanneer de bedoeling van dezen auteur nog aktueel kon heten,
dan ware een suggestiever voorbeeld hoe het kon noodzakelik geweest.
Zeer zeker, al wat Wouter Lutkie behandelt, krijgt een zeer persoonlik
cachet, wordt daardoor nobel omdat depersoon zelf nobel is: en tekent
zich sterk of bij de mateloze hoeveelheid stichtend proza waarmee godsdienstige tijdschriftjes ons maandeliks of wekeliks met betreurenswaardige
energie le en to achtervolgen.
Wat echter de scherpte van Lutkie's heiligenbeelden verwaast en bijgevolg het suggestieve van zijn schrijversvoorbeeld ontkracht: dat is —
hoe moet ik het zeggen een zekere brabantse gemoedelikheid. Ze
verraadt in ditgeval een tekort aan besef van wat waarlik heldhaftig is,
noch komt zij voort uit de misplaatste zielszorg om n.l. 't buitengewone
gewoon voor to stellen: waartegen trouwens de schrijver uitdrukkelik
waarschuwt. Maar zij bestaat in manieren van zeggen en in keuzen van
woorden, die de bewonderende reserve missen, to zakelik en to armoeclig
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zijn, to weinig in pieuze, innige bezonnenheid ontstaan zijn om to passer
in de steer van de helden- en heiligenphysionomien, van welke deze
bundel een keur bevat.
Door deze gemoedelikheid mogen deze schetsen een zeer aantrekkelike
vo
voldaan
volkomen
lk en vold
co le hebben opgeleverd voor het brabants dagblad,
hebben aan de journalistieke eis. Nu echter, als boek uitgegeven, in paarse
letter en in een streng linnen band, hinderen ze mij we ens deze huiselikheid, wegens dit zich volkomen Luis voelen van den auteur: echter niet zó,
dat ik ze ter lezing niet zou willen aanbevelen: want daarvoor is hun
inhoud to kostbaar, om het voorbeeldige der beschreven levens, om de
ernstige lessen, waarmee de schrijver het voorbeeldige aanvult, en niet
in het minst om 't reeds boven vermelde zeerpersoonlik cachet.
*
er
Het is jammer, dat Wouter Lutkie immer voortgaat een ietwat zondline stijl to koesteren. Dit zeer persoonlik cachet is mij minder aangenaam.
Want deze uit-en-amen-zinnetjes, die nauweliks zijn of weer verdwijnen,
zonder rijkdom, zwier, milde breedheid en ritmiese bewogenheid, vervelen
op de duur: to meer omdat zij in veel gevallen een overbodige precisering
bevatten van lets voorafgaands.
Zeer typies is wel het volgende: — „Het schampte alles langs haar
(Sinte Lucia) af. Zij voelde niet dat die vlammen schroeiend, zengend
was.
brandend,
ziedend was
st er niet van dat die olie kokend,
bdd, ziedd
waren, wit
Zij verweerde zich niet, streed er niet teen met op elkaar geklemde
tanden, zette haar wil niet schrap in fanatieke spanning. Zij wist eenVoor dievoor.
ammenvl,
nietnoch
voudig niet. Had er geen aandacht
voor dien olie. En' niet voor de rijtende slagen en scheurende tan en.
Zij keek er niet naar om. Keek er langs heen. Heur aandacht werd
in beslag genomen door jets anders. Lets dat zij verwachtte, waarnaar
haar hartje uitging en heel heur hunkerende ziel. Jets dat zij nu gauw in.
algeheele volkomenheid zou krijgen, zeker en spoedig. Dat was zoo heerlijk, zoo al-overweldigend beer k. Daarbij zonk alles we in onbeduidendheld, in het niet." (blz. 37.)
M. M.
Opschieten, Wouter!
us set: LES PHILOSOPHIES INDIENNES. 2 tomes. 344
Rene Gro
en 416 bladz. Desclee De Brouwer et Cie., Paris 1931.
Voor een klein tiental jaren of Rene Grousset zijn gewaardeerde
„Histoire de la Philosophie orientate" uit. „Les Philosophies Indiennes"
vertegenwoordigt eenigszins een her-uitgaaf daarvan, doch zoo volkomen
omgewerkt, verbreed en uitgediept, dat het een nieuw werk genoemd moet
worden. Daarbij heeft de schrijver zich thans uitsluitend tot de Indische
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stelsels beperkt, terwijl tevoren ook China en Japan mee inbegrepen
waren.
Een eigenaardige aantrekkelijkheid gaat van de lezing dier Oostersche
gedachten uit: en de schrijver weet ze in een logisch-voortschrijdenden
gang op bekorende wijze, meesttijds in haar Oostersche formuleering, ons
voor te tooveren.
Niet, dat ten koste van de objectieve waarheid fantasie en poezie
geboden wordt. juist het tegendeel beoogt en realiseert de schrijver, door
nauwgezet den eigen we der Oostersche gedachten op den voet te
volgen en de onderlinge ineenschakelingen en wederzijdsche botsingen
dergenuanceerde geestesrichtingen na te speuren.
Het Oostersch-droomerig en tegelijk zoo stoutmoedig en weelderig karakter dier stelsels met hun tintelendeparadoxen, hun lenige bewegelijkheid van denken, hun beeldrijk-itropisch gyrisme, en toch meteen
hun hoogte en scherpte van speculatieve denkkracht, --door dat al hebben
de Oostersche theorieen iets, dat in beslag neemt. Dat subtiel monisme
met
lstrekte,
met zijn diepzinnige meditaties over het onpersoonlijk volstrekte,
zijn droefgeestigen hang naar het inactieve, het ontledigde, het onverschillige, met zijn verzet teen den bestaansdorst, zijn rusteloozen strijd
teen het zijnsverlangen, zijn onvermoeide zucht naar rust en geestelijke
zuivering en bevrijding in het onbewogene, in de verdooving, als in een
droomeloozen slaap, naar opslorping en indompeling in het Al-zijn of in
het Nirvana, ons nu eens opvoerend tot vergoddelijking van ik en natuur,
en elders weerzwevend op de randen van het nihilisme, van de totale
ontkenning, alles getuigend van een mentaliteit, die voor onze Westersche
geestesconstructie zoo vreemd is, al die verschillende nuancen, kiemsgewijze gegeven in de oude Vedistische litteratuur en uitgebouwd in de
velerhande stelsels van Brahmanisme en Bouddhisme, vinden we in dit
tweedeelig werk breed, stelselmatig, helder en aantrekkelijk uiteengezet.
A. H.
Alie van Wijhe-Smeding: „HARLEKUNTJE -, Nijgh en Van
Ditmar, N.V. Rotterdam 1931.
Wat is er al niet allemaal over kinderengeschreven en in hoe weinig
van al dat vele herkent men het kind.
„Gezegend zijn die kinderen blijven,
En zalig die hen ontdekt en mint!"
zegt Boutens, maar schaars viel die zee haar ten deel, die, omdat ze
de gelukkige moeders, tantes, gouvernantes of verpleegsters van aardige,
aar
meen endlieve, interessante of anderszins bijzondere kinderen waren, meenden
van de lezende buitenwereld langdradiglijk in drukletters te moeten berichten. Veel, heel veel, te veel van al diegeschriften openbaren omtrent
het kind mats van die sprookjeswereld, die ons alien in de gedachten
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komt, als we terug denken aan onzen kindertijd.
Men moet van „die mevrouw met dien schattigen jongen," „die nurse
met dat lekkere kind- , en „die aardige tante met haar leuke nichtje ”
weer kind met de kinderen worden om het te doen leven, te doen droomen
en spe1en in de verbeelding van de lezers, die Uwe boeken-over-kinderen
zullen lezen.
Het leven der kinderen is een sprookje voor hen, die ouder worden.
Maar men moet in dit sprookje kunnen gelooven om 't te kunnen vertellen en er verheugd naar te luisteren. Alie van Wijhe-Smeding, die
na een aanvankelijk rauw en bruut realisme tot milder, schooner werkelijkheid is weer gekeerd, vertelt in haar jongste werk, „Harlekijntje - zoo'n
sprookje, dat de werkelijkheid is van een pril jongensleven.
Door de oogen van het kind Daantje beziet de schrijfster de kleine,
maar met Naar vreugde en haar leed volledige wereld van een Noordhollandsch dorp en alles wordt, als een sprookje, waarnaar de volwas
senen, die kinderen bleven,geboeid luisteren.
Dit is een boek met een ziel. Dit is eengoed, ja
! een vroom boek.
Waar wij, Hollandsche Katholieken, met onze „lui aanvaarde erfenis"
(Engelman) het veelal niet verder brengen dan tot „heldhaftige Pietjesen „vrome PauNes - en „k1eine Carolina's'', tot teemerige taai-taai-verhalen over kinderen, wier nagedachtenis ongetwijfeld beter lot verdiende,
daar schonk mevr. Van Wijhe--Smeding de Nederlandsche litteratuur een
boek, waarin een waarachtige vroomheid en een grootzielige goedheid
leven, welke ons, Katholieken, die Vondel aan degeleerden overleverden,
Gerard Bruning z.g. een kwajongen scholden en die aan ons rijke Geloof
geen andere inspiratie ontleenden, dan die, welke parochie-blaadjes vult
(de kapelaan moet Loch een sigarencentje hebben) — welke ons, zeg ik,
diep en beschamend moeten doen ontstellen.
En als nog is meegedeeld, dat „de Maasbode" dit boek wel wat langdradig vond, dan zijn we voorloopig weer georiénteerd.
VON OLDENBURG ERMKE.

M J. Brusse: „JONKER JOHNNY -, Rotterdam 1931, W. L. en
J. Brusse's Uitg. Mij. N.V.
De naarstige arbeid van M. J. Brusse, den feuilletonnist van „de Nieuwe
Rotterdamsche Courant-, die zich op gezette tijden ander de menschen
begeeft, wordt bepaald door de drieérlei omstandigheden, waaronder die
arbeid ontstaat:
Brusse schrijft feuilletons, reeksen feuilletons. Een feuilleton is ontzettend veeleischend, het verslindt veel tekst. Wat dan tezeggen van
reeksen van zulke tekstverslindende feuilletons? — 't Is ongetwijfeld daarvandaan, dat Brusse zijn details zoo geeuwerig lang uitrekt, zijn „stor
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als 't ware uitspant op 't Procustusbed zijner feuilletons, die altijd gezellige, maar zelden boeiende lectuur zijn.
Brusse heeft de gunstige gelegenheid om wat hi' under de menschen
schrijft ook in boekvorm weer ander de menschen terug te brengen. En
dit drijft hem er nu en dan toe, zijn vaak zoo danig lang uitgesponnen
feuilleton-slierten over een bepaalden persoon te laten handelen, om 't
geeel
dan te kunnen samenvoegen tot lets, dat net een roman, maar
h
in feite Loch niets anders dan een bundel langwijlige feuilletons is. En
de heer Brusse moet over die dene persoon, zooals in 't geval van zijn
bewonderenswaardige en sympathieke Boefje-biografie, al heel veel weten,
wil hetgeheel niet langdradig in 't kwadraat warden.
De derde omstandigheid is, dat de heer Brusse journalist is, in een
krant schrijft , Welke door een heele massa alien onderling zeer verschillende menschen gelezen wordt, die maar den ding gemeen hebben, dat ze
namelijk alien nieuwsgierig zijn en weinig tijd hebben voor, althans weinig
tijd besteden aan hun krantenlectuur. En zoo wordt dan 't werk van
den zeer verdienstelijken krantenier M. J. Brusse „smakelijke kopir met
allerlei interessante en intieme details over 't leven van onzen evenmensch, die 't ongeluk had bijzonder of abnormaal te zijn en met den
heer Brusse in aanraking te komen.
sc
En zoo heeft Noord-Nederland dan 66k zijn Pallieter, zijn Hollandschen
ou schoolkameraad van
Pallieter, in de gestalte van on er Johnny, een oud
den veelschrijvenden heer Brusse, die hem, naar Brusse niet zonder zelfvoldoening keer op keer bericht, to lkens en telkens weer geld leende
en daardoor 't recht meende te hebben zijn aldus bedeelden schoolmakker
in al zijn zielige en oolijke zon- en zondigheid te kijk te zetten voor 't
Rotterdamsch krantenlezend koopmanspubliek, — want daar is dit verhaal
wel zeer kennelijk voor geschreven.
Ondanks het droog vezelige van den stijl en het uitgerekte van 't
geheel is dit geval van vivisectie meesterlijk geslaagd. Wat evenwel niet
wegneemt, dat alleen koelbloedige in hun heerigheid ingepantserde heeren,
zondeen
lkl ets oe zonder
als de heer Brusse zelf zoo'n heer is, dit bittertafelkletsboek
lichtgevoel van walging zullen lezen.
Wie weten wil, wat dit hartelooze, burgerlijk burgerlijke bock mist,
leze daarnaast „de Dochter- van Top Naeff, waar een mensch op menschelijke wijze en in meesterlijk proza over zijn evenmensch spreekt,
terwijl in „Jonker Johnny- een heer zich wel gelieft te occupeeren met
een eigenlijk Loch wel heel erg lastig en hopeloos aan lager wal geraakt
VON OLDENBURG ERMKE.
suj et.
Victor Leemans: HET NATIONAAL SOCIALISME — Cultura,
Brugge, 1932 — 58 blz.

De beginselverklaring van het officieele orgaan van bet Nederlands
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Verbond van Nationalisten „De Nationalist", — tot voor kort onder
leiding van Prof. Dr. H. P. Blok bevatte o.a. dat deze organisatie
„niet eenpartij, doch een beweging - is. Deze formule is overgenomen
door de Nationale Unie (onder leiding van Prof. dr. C. Gerretson),
Wier or aan „Nationale Unie - (onder leiding van bovengenoemde Blok)
ook deze leus overnam.
Het onderscheid tussen „partij - en „beweging'' schijnt dieper te liggen
dan de „Maasbode" van 6 April 1932 wilde begrijpen, toen zij met
een Naar „zonderling aandoende verklaring - van dit onderscheid een loopje
nam.
Men vindt het onderscheid nader aangeduid in de hierboven genoemde
schriftuur van de vlaamse socioloog dr. Victor Lee ~Hans 1 ), die voor het
eerstegedeelte hoofdzakelik steunt op het merkwaardig geschrift van
Hans Freer: Revolution von .Rechts. De rechtse nationalistiese beweging
is in alle west-europese landen, inclusief Nederland, zo sterk groeiende,
dat het ernstige Licht is van de katholieke leiders en pers zich van deze
stroming op de hoogte te stellen. Leemans maakt kort, zij het soms niet
altijd even duidelik, enige noodzakelike en nuttige onderscheidingen.
In het tweede deel van zijn brochure behandelt hi' meer speciaal het
(duits) nationaal socialisme en Hitler; voor velen zal dit boekje een
middel zijn zich over deze aangelegenheid in eerste aanleg te orienteeren. Leemansgeeft ook het concreet program van Hitler.
Leemans beziet de zaken vooral van hun sociologies aspekt. Ik heb
alleen maar weer te wensen, dat deze auteur zijn studies wat breder
zal opzetten: zijn denkbeelden zijn de aandacht ten voile waard.
Het boekje, nummer 1 van een serie tweemaandelikse studies
„Zeshoek'', is typographies uitstekend verzorgd.
GERARD KNUVELDER.
Ernest Claes: „BLACK-, met teekeningen van Fred. Bogaerts N.V.
Standboekhandel, Brussel, Antwerpen, Leuven, 1932.
Het dier heeft immer een belangrijke plaats in onze vaderlandsche letterkunde bekleed, en men zou een cultuur-historische beschouwing kunnen
widen aan verschil tusschen den Vos Reinaerde van Aernout en van
dengeheimzinnigen Willem, die „Dviadoc makede -, en Helman's schreienden aap. Evenwel zou in zulk een beschouwing het dier veel van
zijn belangrijkheid inboeten, zooals ook de befaamde poedel uit Goethe's
Faust niet Lan g een doodgewonen, hupschen poedel blijft.
Anders is het bij Black, den hood van dr. Ernest Claes, waarover hi j
een alleraardigst boekje ,geschreven heeft, dat iedereen, die een bond
houdt en van honden houdt, moet lezen. En al blijft het mooiste, dat in
1) Zie het betreffende fragment in dit tijdschrift Februari 1932.
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onze taal, — naar mijn bescheiden oordeel, — eschreven werd, toch
altijd nog R. N. Roland Hoist's „Hond en Mensch" uit het precieuze
bundeltje „Overpeinzingen van een Bramenzoeker", ook dit nieuw geschrift
van den Vlaamschen doktoor ma g er wezen.
Het is zoo eh zonder pretentie, zoo gehed geen „moet-je-eens-hoorenhoe-geestig-ik-ben"-gesthiedenis. Het is, als „vanuit den hond" geschreven,
zonder dat nochtans 't dier, — zooals zoo vaak gebeurt, — ten onrechte
met alle mogelijke zuiver menschelijke hoedanigheden wordt uitgerust,
alsof we Oosterlingen waren en in zielsverhuizing geloofden.
Black, de jachthond van hoogen, kynologischen komaf, blijft een hond,
een heel nette, goedige lobbes van een hand, waarmee je, al lezend zijn
levensverhaal, zoudt willen stoeien en sollen.
Ook voor de die ere instincten van zijn hond heeft Ernest Claes
echter aandacht gehad, voor het jagers-instinct en „the call of the wild",
den lokroep van de wildernis, die voor honden van ras nimmer uitsterft...
totgroat ongemak van eventueele buren, die op een ongestoorde nachtrustprijs stellen.
't Boekje van Ernest Claes met werkelijk illustratieve illustraties van
Fred Bogaerts is kortom zeker even waardevol, als Rudyard Kiplings
dierenverhalen of die van jack London.
VON OLDENBURG—ERMKE.
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ORGEL.
1k bid U deze stoet aandachtig gade te slaan en
zijn langzame vorderingen wel te bewonderen. Wanneer hij genaderd zal zijn aan het deel der ruimte,
daartoe bepaald, zal er jets groots gebeuren gaan,
zal een uit deze zwijgende altijd vooruit trekkende
menigten kleinen en groeten zich opheffen, een lenig
jong opperpriester, aan wins heilig geheim allen
zullen eerbied betuigen.
Dit is waarlijk een zeer bewust en voortreffelijk
zeker heerschen over alle haast en •nbezonnenheid:
de nobele klaroenen bevestigen elke schrede in
zekerheid en voorwaarts . schrijdende kracht.
Dit is waarlijk een volkomen vergeten van al wat
elders of op een ander tijdsdeel geschiedt, een overgaaf van alle kracht, neiging, van alle belang, aan
dit eêne, groote, langzaam voortschrijdende in de
ruimte.
Het is een feast van zekerheid : er is geen mogelijkheid tot eenig twijfel : ander een groot breed
zonlicht zijn alien vast besloten, dat het zoo zal geschieden.
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DE MAN BONUS.
De man Bonus is altijd geprezen om zijn juist
inzicht in personen en zaken. Dies werd hem veel
geheim toevertrouwd, werd aan zijn oordeel veel
raad gevrasgd, werd aan zijn verstandig beleid het
welzijn der groepen toevertrouwd.
De man Bonus, die altijd geprezen werd om zija
juist inzicht in personen en zaken, bedreef echter
maar eerie font : hij wist niet duidelijk, dat er verschil bestond tusschen personen en zaken : hoe een
persoon nog bovendien ten hart bezat, en hoe dit
hart in een fader weer iota anders was, lets anders
can pijn, aan verlangen, aan vreugde : en dat in ieders
hart er zulke fijne dingen bestonden, dat zelfs geen
teeken ze aanwees.
Toch werd de man Bonus geprezen, en werd aan
hem veel toevertrouwd : en nu hij oud is geworden,
zal hij terreden zijn over een Leven wel besteed.
1k vraag u, die met mij door hem is mishandeld:
verstoort zijn rust niet. Deed hij zijn best niet ?
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CLAVECIMBEL : SCARLATTI.
We weten zeker, dat na doze fijn druppende zomerregen de bloemen slanker zullen opstaan, de twijgen der struiken nieuw groen dragon en dat ons
Lieselotje p eel plugger van school near zal huffs gaan.
Breek niet deze kostbare schalen van den ouden
precieuzen glazenier. Hoe edel, niet waar, is hun
doorzichtige materie : hun resonantien een per zoet
muziek.
0 edele Donna, ja waarlijk, dit is het reinste,
sterkste lijnwaad, dat ooit in een geurige lade verzameld werd. En wel geprezen de handers die het
ontvouwen : die het ontvouwen met zulk een sieto
lijke nauwkeurigheid.
Op dit wit linnen worden nu de vonkelende, paarse
bekertjes gerangschikt, alsmede het glimmend tafelzilver behoedzaam daarnaast. Wanneer de groote
luchter in het blanke middelpunt geplaatst wordt, tinkelen de kristallen aan zijn gebogen bronzen armen.
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EEN HEEL KLEIN VERTELSEL.
Toen vadertje in zijn slaap was doodgegaan, hebben de kinderen met elkander beraadslaagd.
De oudste noon zei : Wie zal nu de velden beheeren, en zorgen,dat ons koren voordeelig verkocht
wordt?
De dochter zei: Hoe bergen wij de neven en nichten
in ons klein woonhuis bij de begrafenis?
En weer een andere: Wie schaft ons de passende
kleeren voor de roues?
Een wederom was er een, die vroeg: Hoe komen
wij klaar met de maaltijd, met het schuren van schotels en kannen?
Maar toen kwam daar het bleeke moedertje uit het
sterfvertrek en zei: Weest zijn ziel barmhartig en bidt
de rozenkrans.
M. MOLENAAR M. S. C.
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VAN DEN LEVENE ONS HEREN.
I

H

ET beroemde dichtwerk, waarvan ik 'n vorige maal

de nieuwe uitgave van Dr. Beuken besprak, 1) behoort tot de schoonstê en merkwaardigste van onze
litteratuur. Nu deze uitgave 'n nieuw publiek in staat stelt
zich er in te verdiepen, krijgt een beschouwing van de vele
kwesties die er verband mee houden, actueel belang. Het
is dus op de eerste plaats om de beleving van het kunstwerk intenser te maken, dat er hier op teruggekomen wordt,
maar ook voor de litteratuurgeschiedenis moet elke nadere
kennismaking ten zeerste vruchtbaar zijn.
Het raadselachtige dichtwerk ontsnapt zo zeer aan elk
houvast, dat de onderzoekers tot Been ander resultaat zijn
gekomen dan tot karakteriseringen als : een zeer oorspronkelik, volksaardig gedicht van hoge ouderdom, dat in de
handen van verschillende omwerkers ingrijpende veranderingen heeft ondergaan. Termen, die in hun grenzeloze vaagheid niets anders kunnen zijn dan een poging om onwetendheid te maskeren. Ze mogen een romantiese kunstopvatting strelen, die in volksaardigheid, oorspronkelikheid en
oudheid de hoogste schoonheidskenmerken zag, ons zeggen
ze niets. Want wat is oorspronkelikheid, wat is volksaardigheld, wat is hoge ouderdom. Dit laatste geeft nog het meeste
houvast. Over het algemeen wordt een ontstaan omstreeks
1260-1270 aangenomen. Dit nu is een angstdatering. Het
voorkomen van fragmenten in een der oudste handschriften
van onze taal, het Oudenaardense Rijmboek, dat zeker van
circa 1290 dateert, geeft een stellige terminus ante quern.
Nu eist de wijze voorzichtigheid, die onze onderzoekers
ook wel 'ns heilloze parten speelt, zich daarvan niet te vex
te verwijderen. Zo kwam Verdam, op geenszins steekhoudende
gronden, zoals Beuken bewijst, tot de genoemde datering.
1) Roeping IX, p. 688.
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Beuken zelf blijft z'n „hoge ouderdom " zonder schijn van
bewijs omstreeks de zelfde tijd te stellen : „In elk geval kan
't ontstaan van Levene ons Heren niet ver liggen van 't
ontstaan van Maerlant's Rijmbijbel en van 't z.g. limburgse
Leven van Jezus." (Beuken p. 6.) De Rijmbijbel nu is van
1270. Dat hij de slingerwijdte rondom dat jaartal zeer gering neemt blijkt uit een Hoot op dezelfde blz. waar hij „de
mening van v. Mierlo (Gesch. 115) dat we 't gedicht gerust
tot de eerste helft der XIII eeuw mogen terugbrengen",
afwijst. Dezelfde foot geeft ons nu ineens de oplossing van zijn
datering : Mierlo is hem onbetrouwbaar wegens „z'n streven
om de diverse dateringen 'n eeuw of minder op te schuiven."
Z'n eigen datering berust blijkbaar op 'n vrees : vrees n.l.
om af te wijken van de traditionele literatuurindelingen 1
Ondanks het feit, dat hij een zeer principieel verschil moet
konstateren tussen Levene ons Heren en de beide andere
genoemde werken, doet hij Been poging om de mogelikheid
van chronologies verschil te onderzoeken, maar meent zich
met 't machtwoord „ yolks" van de kwestie af te mogen
maken. Ofschoon ik moet toegeven dat v. Mierlo's dateringen
sterk beinvloed worden door zijn patriottisme, en dit zijn
wetenschappelike ernst meermalen verdacht maakt, bestaat
deze ernst toch inderdaad I en verdient zij meer dan met
'n dooddoener op zij gezet te worden. En dan is er toch
ook nog v. Ginneken, 'n man die eveneens z'n wetenschappelike naam meermalen dreigt te verspelen door al te gemakkelik op te gaan in z'n fantasieen, maar die even vaak blijk
heeft gegeven van 'n zeldzame intuitie, die hem recht geeft
op 'n onbevangen narekening. Van Ginneken nu gaat, ik meen
in z'n brochure „Als ons Moedertaal-onderwijs nog ooit
gezond wil worden" nog veel verder, door de dichter van
Levene ons Heren voor te stellen als de stichter van onze
Nederlandse kunstlitteratuur I
Het schijnt vooral de prolong te zijn, die velen terugschrikt.
Deze behelst een afkeuring van „ridderromans - , en moet
dus geschreven zijn toen reeds een uitgebreide ridderroman-
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litteratuur bestond. De mogelikheid van een toevoeging door
'n omwerker behoeft niet eens overwogen te worden om de
bewijskracht ervan te vernietigen. Er staat n.l. wel : „menighe
rime soe es ghemaect'', maar niets bitwijst dat hiermee ridderromans bedoeld zijn. En de genoemde helden : Roeland,
Olivier, Alexander, Ogier, Walewein, Digenen, Pyramus vormen ook een merkwaardige groep. Digenis is spoorloos verdwenen ; Pyramus kennen we slechts uit 'n sproke ; Walewein is held van 'n roman die volgens sommigen tot 't begin
van de 14e Eeuw behoort, en dan slechts in 'n geinterpoleerde proloog zou kunnen voorkomen ; doch volgens de
zeer aannemelike redenering van Pater v. Mierlo circa 1180
te stellen is ; de nederlandse Ogier gaat terug op 'n verloren
gegane en dus wel oudere dan de bekende, franse versie,
of is oorspronkelik en dan wel 12e Eeuws vlaams ; Roeland
en Olivier zijn uit het Roelandslied, dat algemeen ook in
het diets als de oudste aller ridderromans wordt beschouwd.
Alexander eindelik bezitten we in 't diets alleen in de bewerking van Jacob v. Maerlant, van circa 1260 ; maar er zijn fragmenten van andere verhalen bewaard. En bovendien : de uit
Rijsel, dus uit Vlaanderen, geboortige Wouter van Castelioen
had circa 1170 een latijns gedicht over Alexander vervaardigd, dat sedert de geliefde lectuur van de latijnse scholen
werd, en dus bekend aan iedereen die latijn kende, dus ook
aan de s clerc - , die volgens eigen zeggen de dichter van
Levene ons Heren was.
De hele reeks namen uit de prolong wijst dus eer naar de
12e dan naar bet eind van de 13e Eeuw. Voor de voorzichtigen die met alle geweld willen vasthouden aan de traditie
van een ontstaan der vlaamse litteratuur circa 1200, wijst de
proloog toch naar het allereerste begin ; is er in alle geval
niet mee in strijd.
Het oudste gedateerde handschrift van Levene ons Heren
vormen de zgn. Gelderse fragmenten van 1339. Deze zijn
volgens Beuken 'n fielders afschrift van 'n limburgse omwerking van het oorspronkelik vlaamse gedicht. Beuken
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verwondert er zich over, dat deze limburgse omwerker zich
zo geheel vrij heeft weten te houden van het invlechten van
de vele legenden, die seders het verspreiden van de Legenda
Aurea zo geliefd geworden zijn. Verwondering is overbodig,
wanneer we de limburgse omwerking slechts plaatsen in 'n
tijd dat de Legenda nog Been invloed kon hebben, dus voor
het eind van de 13e Eeuw. Zelfs wil ik verder gaan : Als
men bij Maerlant en 't Limburgse proza-leven van Jezus
het streven constateert om zich trouw aan 'n kanonieke tekst
te houden, dan moet het bevreemden, dat de bewerker van.
Levene ons Heren in 't geheel niets van 'n nadere aansluiting bij het evangelieverhaal west. Hij staat dus buiten deze
stroming, en ook hier is 'n chronologies voorafgaan voor
de hand liggend.
Als pater van Mierlo nu de uitvoerige redactie in de eerste
helft van de 13e Eeuw stelt, en Beuken zeer aannemelik zou
achten dat de uitvoerige tekst de oudste is (als de tekstkritiek zich daar niet tegen verzette) daar mystiek en Fran,
ciscanisme de grotere gevoeligheid van de uitvoerige tskst
verklaren, dan kan iedere heilige z'n kaars krijgen : Van
Mierlo heeft gelijk dat de uitvoerige redactie uit de le helft
van de 13e Eeuw dateert, maar Beuken, dat de uitvoerige
de omgewerkte is.
Ook op deze wijze komen we tot een oorspronkelik
Levene ons Heren uit de 12e Eeuw. Want dat een dichtwerk wordt bewerkt, en nog wel door een goed dichter,
kan alleen hieruit voortkomen, dat het t en gezaghebbend
of eerbiedwaardig gedicht is, doch dat niet geheel meet
beantwoordt aan de veranderde eisen van de tijd. Ontbreekt
de eerste voorwaarde, clan ligt het aanvangen van een nieuw
werk, altans bij een goed dichter, voor de hand ; ontbreekt
de twede, dan gaat men niet tot omwerking over. Een halve
eeuw afstand tussen de beide versies moet dus minstens
aangenornen worden.
IL
We kunnen nu de beschuldiging van volksaardigheid onder
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handen nemen. reitelik belanden we hier weer eens op het
terrein van de achterlikheid van de nederlandse litteratuurgeschiedschrijving. De geschiedenis der beeldende kunsten
is al lang heen over dit al te goedkope predikaat. Hoevele
oude beelden en schilderijen, die nog niet zo heel lang geleden voor „naieve" uitingen van de „argeloze volksziel"
golden, blijken bij nadere kennismaking de meest-bewuste,
de hoogtepunten van hun tijd, de mijipalen van de ontwikkelingsgang der kunst geweest te zijn. De grove kunstenaars zijn nu eenmaal niet yolks, provinciaal, zuruckgeblieben ;
ze voegen aan het uitingsvermogen van de mensheid iets toe ;
hun uitgangspunt is waar hun voorgangers geeindigd zijn.
Hierdoor zit zowel de meest revolutionnaire vrijgeest als
de starste traditionalist vast staat aan het heden, dus aan
het verleden ; hierdoor raakt zowel de laatste als de eerste
er van vrij, zowel wat vorm als inhoud betreft.
Hieruit volgt, dat een groot kunstwerk, dat hoge mate
van oorspronkelikheid vertoont, Loch altijd een aantal trekkers moet hebben, die het mogelik maken het in de algemene ontwikkelingsgang in te schakelen. Ontbreken die,
dan mag vrij tot een lacune in onze kennis daarvan besloten
worden. Beuken stuit bij zijn onderzoek voortdurend op
het ontbreken van aanknopingspunten. Zowel waar hij de
verhouding tot het kanonieke verhaal nagaat, als bij de
verhouding tot de beeldende kunsten, de exempellitteratuur,
de ridderromans, de buitenlandse latijnlitteratuur en die in
de volkstalen, als bij de beschouwing van de Stijl. Voor
wie weet hoe betrekkelik de meest zelfbewuste oorspronkelikheid is, is het zonder meer duidelik, dat dit te veel is.
En bij het lezen van het gedicht dringt zich nooit de indruk
op van eigenzinnige oorspronkelikheid, maar juist wel van
traditietrouw. Hetgeen duidelik tot uidrukking komt in de
term „ yolks". Wanneer nu bovendien telkens waar ten

lichtschamp geregistreerd wordt het woord „hoge ouderdom"
te voorschijn schiet, moet men de konsekwentie durven
aanvaarden.
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In dit verband wil ik op de eerste plaats een felt naar
voren schuiven, dat naar ik meen nog niet in het debat is
gebracht, maar dat misschien van beslissende betekenis is.
De verzen in Levene ons Heren vormen op zich zelf afgeronde gehelen. Worden twee verzen tot een paar verbonden, dan is dit steeds binnen een rijmpaar. Nooit worden
drie regels met elkaar verbonden, zonder dat 'n alleenstaande
vierde het dubbelpaar afsluit. Veelal worden 4 verzen tot
In geheel gemaakt, door 'n verbinding van de 2e en 3e
regel, dus door eenvoudige aaneenkoppeling van het eerste
en swede verspaar. Nimmer worden meer dan 4 regels tot
'n ritmies geheel verbonden, en nimmer loopt zo'n viertal
anders dan over 2 gehele versparen. Duidelik blijkt deze
trant uit het volgende willekeurige voorbeeld:

1575

Doe hi voerden tempel quam,
Sogroten rouwe dat hi daer nam,
Dat sijn herte waende scoren,
Als hem die sorghe quam te voren.
Doe hire inquam, hem hadde onwert,
Dat hi daer cramen each ingespert;
Datmen daer in cochte ende vercochte,
Onse here datgroot onwet dochte.
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Dat waren ioden, die geboose,
Die in den tempel maecten noose;
Sit vercochten daer in broet ende wijn,
Sie waren onwettich ende noch sin.
,Ghi heren", seit god, hier es mesdaen,
lc se du al soudi mi vaen.
Dit huus soudi met rechte eeren;
Hier in soudi alle leeren,
Hoegi u sout te mi bekeren;
Hierin soudi u weldade meerren;
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Hier in soudemen aenbeden mi,
Elc man die in sonden si;
Het soude u moederkerke sijn,
Daergi in vercoept broed ende wijn.
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Nu test worden een taverne.
Al voi van scoppe ende van scerne;
Daer binnen sceldi ende liecht,
Daargi meneghen in bedriecht.
Wie was die tierst bean,
g
Dat dit soude zijn een coephuus dan?
Ghine vroet niet wel,gi sijt verraect,
Datgi vanden temple een coephuus maect"

Het op deze allereenvoudigste wijze bouwen van het versgeheel, door elk vers 'n in zich afgerond golfje te doen zijn,
en deze golfjes weer tot zulke eenvoudige twee- en viertallen te verenigen, geeft aan Levene ons Heren het eigenaardige spreuklierl-achtige karakter, dat Kalff deed vermoeden dat het uit nude volksliederen was opgebouwd.
Deze opvatting moeten we natuurlik verwerpen. De absolute strengheid waarmee de dichter zijn beginsel heeft
doorgevoerd, is veeleer een bewijs dat de dietse verskunst
een moment heeft gekend, waarin het algemeen geldend
was voor de epiese Stijl. Dit zou een begin- of een eindpunt
kunnen zijn. Het laatste is onmogelik, omdat de bekende
geschriften geen van alle in die richting wijzen.
Is het een beginpunt, dan moeten in de bekende gedichten
sporen aanwezig zijn van een zich verwijderen van dit
beginsel. Dit nu is inderdaad het geval. De oudste uit
het Oosten bewaarde werken, uit het eind van de 12
eeuw : de gedichten van Veldeke, de Reis van Sint Brandaen, Van den Bere Wisselauw, vertonen er geen sporen van.
Maar geheel anders staat het met de oudste Vlaamse gedichten : het algemeen als het oudste vlaamse gedicht beschouwde Roelantslied is bijna geheel op het zelfde beginsel
gebouwd 1 Ook Willem van Oringhen en de Reinout van.
Montalbaen hebben er nog veel van, maar trachten blijkbaar te ontsnappen naar een vlottere methode. Die wordt inderdaad bereikt in de latere ridderromans, ofschoon vele
nog sporen van de oude toestand dragen
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„Des sijt seker ende vast,
Here, is hete Elegast.

of
Doe spranc up Grimbeert die das,
Die Reinsert broeder sone was.

Zouden we moeten aannemen, dat de oostelike dichtwerken reeds weerspiegelingen zijn van de nieuwe stiji, dan
zouden de genoemde romans beduidend váár het jaar 1170
moeten liggen. Neemt men een afzonderlike vlaamse kunstontwikkeling aan die het oosten niet geraakt heeft, dan ook
moeten ze op een belangrijker afstand van het jaar 1200
liggen dan gewoonlik wordt aangenomen 1
Van den Levene ons Heren vertoont van deze ontwikkeling de oudste vorm. Zo dicht bij de oorsprong van het
rijm ligt zijn versbouw, dat het oudst-bekende germaanse
rijmgedicht : het in een Vlaams klooster bewaarde Lodewijkslied van 881 geheel het zelfde beeld vertoont:
ThO ni was iz buro lang
fand her thia Northman.
„Gode lob" sageda
her sihit thes hergereda.
Ther kuning reit kuono;
Sang lioth franc)
Joh alle saman sungun
Kyrri eleison.

Op grond van dit alley dunkt mij de volgende hypothese
geoorloofd, wear andere hypothesen door gesteund worden
Er heeft na de germaanse verskunst een rijmende epiese
liederlitteratuur bestaan, die gestereotypeerd was in de vierregelige strofe met het rijmschema aabb. Elke regel had
daarbij een grote zelfstandigheid. Daarna is men overgegaan
tot het schrijven van grotere epiese werken, waarbij men
natuurlik Lange tijd vast zat aan de bestaande versbouw.
Tijdens de heerschappij van deze stijlontstond Van den Levene
ons Heren. Naarmate de epen Langer en veelvuldiger werden
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ontstond de behoefte aan een vlotter versbouw, waarbij het
gepaard rijm bewaard bleef doch zijn ritmiese betekenis verloor. Het Roelantslied vertoont dit streven nog nauweliks.
Willem van Oringhen en Reinout van Montalbaen, mogelik ook andere fragmentaries behouden frankiese romans,
geven ons de eerste pogingen op merkwaardige wijs. Al onze
overige dietsche ridderromans behoren tot de voile beerschappij van deze, soepeler en eleganter, maar minder monumentale nieuwe verstrant. Het is niet onwaarschijnlik dat
de bewonderaars van deze nieuwe sag met opzet de oude
handschriften hebben verloren doen gaan, en dat vele der
bekende riddergedichten ter wille van deze Stijl vervaardigde omwerkingen zijn. Welke tijdruimte tussen 881 en
1200 elk dezer perioden inneemt valt bij gebrek aan gegevens
niet te zeggen. Men neme ze echter niet te krap I In hoeverre de Oostelike Nederlanden een eigen, en meer naar het
Rijnland georienteerde, ontwikkeling hebben gehad, is helaas niet te zeggen. We zouden anders meer jaartallen houvast hebben.
III.
Het lijkt, na het aanvaarden van de vorige conclusie, of
een gordijn opgeschoven wordt.
Allerlei raadselen worden volkomen duidelik. Als het kontakt met de kanonieke tekst vrijwel zoek is, en als we een
dergelijk verschijnsel in de hele West-Europese litteratuur
alleen kunnen konstateeren bij de Helfand van circa 840 en
Otfried's Krist circa 860, terwijl alle latere Kristusverhalen
bewerkingen van 'n bepaalde apocriefe of kanonieke tekst
zijn, dan maakt het vroegtijdig ontstaan van ons gedicht dit
begrijpelik. Hetzelfde geldt voor de opmerking van het absoluut ontbreken van allerlei legenden : die hadden bun verspreiding nog te vinden. Is daartegen de geest van de exempellitteratuur er aanwezig, dan heeft men te bedenken, dat
ook deze een zeer huge ouderdom bezitten, en van voor
het gezag van de kanonieke teksten moeten dateren. De
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vele legenden en exempelen b.v. die in het Bonum Universale de Apibus van Thomas van Cantimpre voorkomen, zijn
door deze Brabanter circa 1250 niet uit zijn eigen fantasie,
maar uit oude geschriften of eerbiedwaardige oude mondelingen overlevering opgetekend. Als vervolgens geconstateerd wordt, dat herinneringen aan ridderromans opmerkelik
schaars zijn, zodat er b.v. geen spoor is te vinden van de
Graalsage, dan is ook dit een bevestiging van onze hypothese•
Ten slotte moge nog gewezen worden op de gestileerde
klachten die herhaaldelik voorkomen. Onze ridderromans
kennen ze niet, en de breed-sprakige monologen die er vaak
in voorkomen, kennen niets van stilering. Met Um uitzondering : Hendrik van Veldeke heeft in zijn Eneide nog sterkgestileerde klachten, b.v. de Minneklacht van Lavina (Eneide
vs 10246-10270) en de Minneklacht van Eneas (id vs 11098
—1116, 1149-1164).
Minne, ir doet mi altijd we,
van dat irs niet welt ontberen.
Minne, sal mir dit lange weren,
so moet et mir ant Leven gan.
Minne, wat hall ich ir gedan,
dat ir mich marten alsus sere?
Minne, Hemet ir mir min ere,
war toe sal mir dan der lif? enz.

Zo zal men ook bij vergelijking met de oudere homiletiese litteratuur getroffen moeten worden door overeenkomst,
wat de wijze en de aard der moralisaties betreft. Ofschoon
ik uiteraard niet belezen ben in dit gebied, meen ik me toch
te herinneren bij het lezen van Luidger en Haimo vooral
overeenkomst in trant en aard gekonstateerd te hebben.
IV.
Na dit alles kunnen we vrij een samenvatting trachten te
geven van de vormgeving van het kunstwerk Van den Levene
ons Heren, en daarin molten we dan gerust de stijl erkennen
van het oudere heldendicht, waarvan het 't enige overblijfsel is.
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Wel verre van een naief volksverhaal over het Leven van
de Verlosser te geven ten behoeve van onvolwassen of
volwassen kinderen, heeft onze dichter in de heldenstij1 van
zijn tijd een monumentaal beeld gevormd van de machtigste,
de meest heroiese alley helden, waarbij allerminst de bedoeling heeft voorgezeten een levensverhaal, of biografie samen
te stellen. De titel zal dan ook wel heel enders geweest
zijn dan Van den Levene ons Heren. De Heiland, of de
Kristus lijkt me een veel aannemeliker titel.
De machtigste Held is hij die de machtigste vijand aan
zich ken onderwerpen. De machtigste Vijand is de worst
van de onderwereld ; ze) machtig is die, dat alle mensen
aan hem onderworpen zijn, want alien zijn wij zondig. Niet
door wapengeweld onderwerpt de machtigste Held zijn Vijand aan zich : zijn Macht uit zich door de absolute vrijmachtigheid van Zijn Wil. Voor onderworpenen is de hoogste
deugd te gehoorzamen aan de wet
Dat was recht, dat was die wet
In dien tide den landen Beset.

Voor hen is de grootste misdaad : onwettich te zijn. De
Joden, Judas, Herodes zijn onwettich. De Machtige onderhoudt of breekt de wet vrijmachtig ; hij geeft een nuwe
wet; hij vergeeft de zonden. Hij dringt de hel binnen en
bevrijdt onbevreesd en zonder strijd wie hij wil. Hij doet
dat alles niet om zijn macht te tonen, maar om wel te doen
Dus salic mine creaturen
Quiten deer si es finder belle suere.

En hierom is hij onze hoogste hulde en dankbaarheid
waardig. Het zal een heldenzang worden, een jubelzang, een
overwinningslied.
Omme dat wie alle sijn in sonden
Hebbicgesocht ende hebbe vonden
Diegheborte van enen man
Die alle sonden vergheven can.

De stof is daarmee gegeven. Om de mensen te bevrijden
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uit de hel, daalt de machtige god op wonderbare wijze op
aarde. Koningen komen hem aanbidden. De onwettige tyran
vermag met al zijn macht niets tegen zijn alwetendheid. Hij
laat de duivel toe hem te bekoren, wel wetende dat die
niets tegen hem vermag. Als hij dertig jaar is brengt hij
„een nuwe wet, Die Hoch ons alien is gheset". „Hi brac
donwet die was Beset Ende dede die besondichde van haren
wet" (D.i.: hij ontsloeg de zondigen van de wet die voor
de zondigen gezet was, dus van de straffen der zonden,
ziekten enz. Een tekstverandering is hier onnodig).
Rijn macht toont hij door de zieken te genezen, maar
vooral door de grootste zondaar hear zonden te vergeven
Maria Magdalena. De uitoefening van zijn Macht houdt hij
zich zelf voor : alleen wie zonder zonden is mag de eerste
steep werpen. Als een koning trekt hij Jerusalem binnen en
door slechts uut sinen oghen te laten gaen eene claerheit
op hen alien saen, verdrijft hij de wisselaars en kooplieden
uit de tempel. Als de joden hem vragen Haar zijn volmacht
antwoordt hij
Ic ben god, marien sone
Ic ben gereet genade te doene;
Ic ganse sieke, blende doeve,
Dies met herten hebben gheloeue.
Trouwe ende wet, dat es mijn wille.
Die mi onwert sal in die hille.
Die vleiet, hi es vroet ende wijs,
Hi sal met mi int paradijs.

Dan bereidt hij zich tot zijn grootste heldendaad : Vrijwillig laat hij zich martelen door de onwettighe joden , als
hij dit aan zijn gezellen aankondigt en Peter tracht hem te
weerhouden, antwoordt hij
peter, dine tale
Es kinscheitgroet, dat dunct mi wale
Dune wets niet al datghesciet
Noch minen wille ne wetstu niet.
Du se s, berouwen moets mij ;
Berouwes mi, is se he dij,
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Al de werelt die ware verloren,
Die noit was ende es gheboren.

Zoals de krijgsheld vermoeienissen noch wonden telt om
zijn wil door te zetten, zo draagt de Machtige de hevigste
pijnen en smarten om de overwinning te behalen. Niet als
een ongevoelige : hi vruchte sijn doet, want hi was man.
Met de grootste uitvoerigheid moet deze strijd geschilderd
worden, zoals dat in een rechtgeaarde heldenzang behoort.
Als aan het kruis zijn lichaam gestorven is, is het Pilatus,
de aanvoerder der vijanden, die erkent dat hij de overwinning heeft behaald
Men mach wel an dit bokin sien
Dat hi wiste al dat soudegescien
Hi wasgodssone, sonder waen,
Dat doet hi ons bekinnen saen.

En ten slotte nu zijn ziel van het lichaam bevrijd is, kan
hij nederdalen naar de onreyne hille, om daar de eindstrijd
te leveren tegen de Opperste Vijand, de duivel, en uit de
hel te verlossen al wie hij wil. Hier moet het hoogtepunt,
weer met een uitvoerige schildering, geplaatst worden, om
vervolgens de apotheose te geven : de bewijzen van zijn
triomf aan de apostelen, en zijn heerlike hemelvaart. Het
besluit is dan het laatste Oordeel, waar hij voor het laatst
als de Machtige rechter zal beslissen over ieders eeuwigheid.
Deze ware heldenstof moest nu uitgebeeld worden in een
Stijl, die gewend was aan kortere heldenliederen: elke episode werd gebouwd als zo'n afzonderlik lied, met 'n duidelike
aanhef:
De keyser augustus ten tide
Daer hi sat hoghelijc ende blide,
Hi dat in sinen rade vant
Dat hi soudegaderen al zijn lant.

of
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Brie coninge woenden in orient
Deen den anderen welghehent.

of:
Die duvel wacht nacht ende dach
Hoe hi elken bedriegen mag.

En met een duidelik afrondend slot
Lovet god, die wel versiet
Alle dinc, eer si ghesciet. vs 255-256, vs 618-619

Of:
Merct hier grote oetmoedichede
Die once here in siene gheborten dede,
Dat hi den harden openbaerde wel
Sine gheboerte ende niemen el

De oude heldenstijl eiste een versbouw, waar elk vers
een afgerond geheel vormde, dat met z'n weerrijm 'n paar
vormen kon ; twee dozer paren mochten een geheel vormen,
maar verdere uitbreidingen waren uitgesloten. Daardoor mocht
aan Been nieuwe gedachte begonnen worden Welke zich over
enige regels uitstrekte, voor zo'n 2- of 4-tal voltooid was.
Dat gaf jets zwaars en moeizaams, jets breedsprakigs en
waterachtigs in de ogen van latere geslachten, die eenmaal
een vlotter en rechtstreekser stij1 hadden leren kennen. De
mensen uit het tijdperk van Levene ons Heren zouden eer
de latere Stijl breedsprakigheid en waterachtigheid verweten
hebben, daar die zich nooit tot de beknoptheid van 4 regels
hadden te beperken, zodat ze zich in allerlei bizonderheden
gingen vermeien die met de zaak zelf niet te maken hadden.
En ze zouden hun methode met haar herhaling van gedachten
geprezen hebben, omdat hij die schrijft voor een hoorderspubliek die zelf de tekst niet voor zich hebben, alleen de
herhaling tot zijn beschikking heeft om indruk te maken.
Dat zelfde publiek had om dezelfde reden behoefte aan
gestereotypeerde uitdrukkingen, een fonds waaruit alle dichters gelijkelik te putten hadden op straffe van moeilike verstaanbaarheid. Ook was het daarvoor nodig de hoofdgedachten bij voorkomende herhaling a.h.w. te onderstrepen
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door ze in dezelfde formulering te herhalen ; een Bering
aantal sterk sprekende affectieve adjectieven en andere
attributieve bepalingen aan te wenden.
Om dit alles slechts met 'n enkel voorbeeld te verduideliken lette men b.v. op de attributieve adjectieven. In ca.
2200 vs. komen er slechts 161 voor, dat is in circa 7 Vo der
verzen. Het zijn bijna alle afkeurende (onwettich 11 x, onreyn 10 x, fel 8 x, bitter 7 x, quaet 4 x, arm 4 x) en lovende,
hetzij groot- of grootsheid aanduidende (groot 23 x, geweldich 12 x, heilich 6 x, hoghe S x, claer 5 x) hetzij liefheid
of aantrekkelikheid aanduidende (suete 10 x, scone 8 x,
lieve, blide, sachte, reyne) en nog 'n 20-tal minder herhaalde
affectieve epitheta ornantia, terwiji de zuiver aanduidende
woorden n.1, wit, out, ver, iongh, nuw, donker cort, nauw, elk
slechts 2 of 1 x voorkomen, en toch ook nog 'n affektief bijsmaakje hebben. Sommige substantievenhebbensteeds hetzelfde adjektief : onreyne hille, geweldich here, bitter doot, grote
bliscap, groot seer. Voor wie dit niet spreekt, moge een
vergelijking met Karel ende Elegast Licht geven. Ook daar
vindt men slechts in 7 % der verzen 'n attributieve bepaling,
maar van de 48 adjectieven die men daarbij aantreft, komen
er slechts 3 meet dan 4 x voor, n.1. vast 6 x, edel 6 x en
groot 12 x, als enige stereotiepe verbindingen treft men
over : Karel die edel man (6 x), goude root (3 x) gherechte
here (3 x) ; daarbij zijn de affectieve woorden verre in de
minderheid bij de onderscheidende ; epitheta ornantia komen
veel zeldzamer voor.
De hantering van een kennelik stereotiepe voorraad woorden en woordverbindingen, die een geheel andere is dan
in de (latere) ridderromans sluit merkwaardigerwijze een
streven naar „realistiese trekken" niet uit. Toth is dat realisme, dat door de meesten is opgemerkt, van 'n geheel
andere acrd dan in de latere kunst het geval is. Het is een
van de vele eigenaardigheden die u voortdurend aan romaanse miniaturen does denken. Ook daar en in de oudere
miniaturen merken we telkens treffende realistiese „trekjes"
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te midden van een traditioneel, stereotiep geheel. Net is
een gevolg van een intens invoelen, van een heftig partij
kiezen en komt dus uit dezelfde bron voort als de affektwoorden.
Nog op twee andere wijzen liet de Stijl vrij baan aan het
intense gevoel, terwijl dat sevens opgenomen, dus verreind
werd in de welstandigheid die we stijl noemen : le vermaningen, raadgevingen, waarschuwingen, zoals de beide hoofdstukafsluitingen die ik aanhaalde, en die sommige onderzoekers aanleiding geven het gedicht tot de didactiese school
te rekenen 1 2e de lyriese uitweidingen, de claghen vooral.
Christus zelf houdt zulke claghen : tot zijn Hart, tot de Dood,
tot het Kruis ook Maria Magdalena's gebed om vergeving
van haar zonden is opvallend.
Als voorbeeld kies ik de klacht tot de Dood.
Ay doet, die niemen en spaers,
Die over bosche ende water vaers,
Ay torment, ay bitter doet,
Du does mine herten wenen bloet,
Anxt ende seer, vernoey rouw ende noet
Es in mi, mine passie sal sin groet.
Ay doet, dune spaers coninc no grave,
Al es hi rike, al hevet hi have,
No jonc no out, no wijf no man.
Ay bitter doet wat salic dan?
Ay doet, twi heefstu mi gemint?
ja, ne ben is God. Marien kint? enz.

In tegenstelling met Beuken, die om wille van het sterke
gevoelselement Levene ons Heren een zeer vroege verschijning noemt van een richting die later tot voile bloei zou
komen, ache ik het klaarblijkelik dat dit alles tot de stiji van
de tijd heeft behoord. D.w.z. niet tot de franse skulptuur van
de 13 Eeuwse kathedralen I die inderdaad uitmunt door een
klassieke rust en waardigheid, maar tot de 12 Eeuwse
ratuur en zeker ook de romaanse skulptuur en schilderkunst.
Het legio voorbeelden dat bier aan te halen zou zijn, doet
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me afzien van aanhalingen. Aileen wil ik vragen of men menen wil dat een eeuw die met z'n vagevuurverhalen van
Tondalus (1149) en S. Patricius (1189) stenen harten wist te
vermurwen ; die werken als het Liber de planctu Naturae van
Alanus ab Insulis voortbracht ; de Doctor Mellifluus S. Bernardus, Turoldus en Chrestien de Troyes ; de rijke latijnse
hymnenpoezie met zulke namen als Hildebert van Tours,
Petrus Damianus Abelard en Adam van St. Viktor, en de
Goliarden niet te vergecen ; of zo'n eeuw niet de aangewezen
tijd zou zijn om ook door en epen lyriese tiraden te vlechten ?
De epiese heldenstiji eiste ten slotte een kompakte beetding van de hoofdzaken. Al wat overbodig is wordt weggelaten.
Op een Dinsdag last de Held zich dopen door Sint Jan,
`sWoensdags daarop begint hij z'n veertigdaagse vasten, die
eindigt met een 2-tal bekoringen door de duivel ; daarna treedt
hij op kermissen en bruiloften en overal waar vele voles was,
vergezeld van 12 gezellen ; een dispuut wordt gegeven, waarbij eerst een viertal joden het woord voeren, waarna Kristus
zijn zending verkondigt en zijn wet geeft ; 5000 joden bekeren zich dan. De joden smeden dan een samenzwering om
hem te doden. Christus kondigt zijn lijden aan. Een bekering wordt uitvoeriger beschreven : die van de grootste zondares : Maria Magdalena. Dan begint de lijdensweek.
Het is een ware synthetiese kunst die hier aan 't woord
is ; die zijn intensieve werking weet te vergroten door een
dramatisering van de gesprekken : Christus disputeert met
Jan Baptist over de betekenis van zijn doopsel ; met Peter
over de noodzakelikheid van 't lijden ; met Symeon over de
bekering van Magdalena. De personen nemen aan de dramatiese handeling deel. Herodes aan de kindermoord, Pitatus aan de geseling.
V•

Van den Levene ons Heren is het eerbiedwaardigste geschrift van onze taal. Het is ons enige overblijfsel van de
letterkunde van het Romaanse Tijdvak. Heel de ernst, de
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trouw, de degelike mannelike waardigheid, de even mannelike gevoelstoon : mannelike tederheid ; mannelike droefheid,
mannelike kracht en eenvoud, die ons treffen in de romaanse
kathedralen, het vervuld zijn van de eeuwigheid, de schrikkelikheid van de hel, de macht van de zonde, de behoefte
aan verlossing : aan een Machtige Verlosser, een sterke Held
die ons bevrijden kan, bezielen ons gedicht. Zwaar en kloek
als de zuilen, de tongewelven, de torens, is de bouw, de
versbouw allereerst ; spaarzaam, gestileerd, maar met kloeke,
realistiese trekken als het decor, is de lyriese opsiering.
Het is ouder dan Veldeke, die een duidelike overgang
vormt naar een nieuwe, gothiese tijd ; ouder dan onze vertaling van het Roelantslied ; ouder dan het Liber de planctu
Naturae. Een ontstaan van de oorspronkelike tekst omstreeks
1150 zal bet meest der waarbeid benaderen.
Reeds de dertiende-eeuwse bewerker heeft het met eerbiedige handen aangeraakt.
Dickeghesciet dat een groet scat
Besloten leit in een clein vat.
Dese boec dat es een clein vat.
Die vroetheyt binnen data groet scat.

Zo heft hij aan. En de bijgelovige eerbied waarmee het publiek het omgaf blijkt uit de naproloog.
Soe waer vrouwe in arbeitegeet
Ende sie desen boec in huus weet,
Heefsijs gheloeve, sonder waen,
Si sal saechte hebben saen,
Ende die vrucht die sie bringhen sal,
Sal sin rechtinghe hebben al.

In een huffs waar dit boek is, zal tempeest no plage slaen,
en niemand zal er plotseling sterven.
Talrijk zijn de bewaarde fragmenten, zowel uit Vlaanderen.
Brabant, Limburg als uit Gelderland en Holland, en in onze
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oudste handschriften komen ze voor. De talrijke bewerkingen
van kanonieke teksten, de minachting voor het niet-kanonieke bij priesters . en leken, hebben de eerbiedwaardigheid
ervan niet kunnen vernietigen tot in de 15e Eeuw. Een degelijk voorbeeld bezitten we in de schilderkunst : Er moet
een zeer oude, zeer eerbiedwaardige Madonna in de Apsis
bestaan hebben. Reeds de Meester van Flemalle heeft daar
een bewerking van gegeven in een voor hem reeds archaiserende trant. En veel later vinden we b.v. nog weer bewerkingen door Gerard David en Bernard van Orley, die
bij alle modernisering onmiddelik het wezenlike van het
oorspronkelike doen herkennen, en duidelik archaiserend
blijven. (Friedlander, Altniederl. Malerei II nr 74a, VI nr
217, VIII 125a.) Ook Van den Levene Ons Heren bezitten
we niet in en oorspronkelike vorm ; ook deze romaanse kirk
heeft waarschijnlik gotiese verbouwingen of bijbouwingen
ondergaan, al zullen de wijzigingen niet zo sterk zijn geweest
alp bij de genoemde schilderij. Zal het ooit mogelik zijn, uit
to maken wat onze grote Clerc heeft toegevoegd aan het
vormvermogen van zijn tijdgenoten? Zal het mogelik zijn het
eigen karakter to herkennen van de dertiende-eeuwse limburger Wiens bewerking vooral verspreid is geraakt ?
Julie 1931.

TH. DE JAGER.
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NEDERLAND EN GROOT-NEDERLAND
Gerard Knuvelder: DE MYTHE NEDERLAND. Beschouwin en over het nationaal en koloniaal vraagstuk.
geversmaatschappij Paul Brand, Hilversum --1932.

I.
EEL aarzeling heb ik moeten overwinnen, ecr ik mij
gaf aan een openlijk oordeel in daze m.i. zeer teere
zaken. Ward het niet scherp omschreven en krachtig
gemotiveerd, dan ontstond er wel groot gevaar voor misverstand, misschien wel vervreemding bij een onderwerp,
dat meer nog dan het hoofd het hart aangrijpt. En misverstand of vervreemding in den kring der geestverwanten-opzoo-menig-gebied zou men thans meer dan ooit moeten
vermijdenl Te spaarzaam zijn de geestelijke krachten, die
op het katholieke erf naar de noodzakelijke vernieuwing
streven, dan dat men zich veel meeningsverschil in groote
dingen mag veroorloven. Men moat tenslotte ook de vreugde
der gedachteloozen, die hoofdzakelijk door de gedachteloos;
heid jest and treu zusammenhalten", niet te groot maken I
Een eerste misverstand voorkom ik nu maar dadelijk, door
te zeggen, dat de vele aarzeling geldt de problemen van het
tweede hoofdstuk van Knuvelder's boek. Het zal immers
blijken, dat voor India in Nederland of India met Nederland mijn moeilijkheden bij het openlijk oordeel veel
minder zijn. Maar het is vooral Vlaanderen in Nederland,
— dat mij zeker niet minder bezig houdt dan den vurigsten
Noord- of Zuid-Nederlandschen Jongere — maar dat de
aarzeling bij het openlijk oordeel het meest bewerkt.
En nu zet ik daarbij aanstonds voorop, dat alle academische angstmeierij mij volkomen vreemd is. Dat het veilig
zich opsluiten in den historisch geworden „Staat" om een
voor het gemak maar aanstonds „onzuiver" genoemd „nationalisme" (bedoeld zal zijn : „natie als staatkundig begrip"1)
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te vermijden, weliswaar vele lauweren van bezadigdheid
doet plukken in den onbeduidenden kring onzer politici, maar
blijk geeft van de uiterste wetenschappelijke bekrompenheld)) Dat zelfs geen bijzonderen indruk op mij vermag te
maken het bekende woord van Struycken in De Hoofdtrekken van Nederlands buitenlandsch beleid : „Zelfs onze stamen taalgenooten elders, met hoe groote belangstelling wij
ook de ontwikkeling der ons verwante cultuur volgen en
steunen, beschouwen wij en willen wij staatkundig niet anders
beschouwen dan als vreemdelingen ; wij kennen geen separatisme binnen onze grenzen en zouden er ook geen daarbuiten te onzen gunste willen erkennen of steunen." (Biz. 17)
Wie iets weet van onze Internationale positie omstreeks
1920, weet ook van de belangrijke positie, die daarbij door
Struycken werd ingenomen en weet dus, dat zijn karakter
als onderhandelaar bier verre dat van den geleerde heeft overbeerscbt. Struycken is dan niet meer voor alles de veilige
raadsman voor den beoefenaar van staats- en Internationale
rechtswetenschap ; hij is de ontzaglijk verantwoordelijke vertegenwoordiger van Noord-Nederland, die met geen ademtocht ook maar mag laten blijken van het denkbeeld, dat
Vlaanderen en Wallonie eens om maar niet verder te
gaan — de plaats van Belgie zouden kunnen innemen. In,
datzelfde, mits alzijdig historisch beschouwd, hoogst belangrijk en leerzaam geschrift, komen zinsneden voor, waarover
men nu de schouders ophaalt. ik herinner maar aan de
frase : „Nederland groeit op tot een yolk van meer dan viiftig
millioen zielen" (t.a.p. blz. 37), waaraan ik recht deed in
mijn artikel „Vlootwet, militaire uitgaven en sociale voor-

1) Wie een kostelijk specimen van dergelijke bekrompenheid wil genieten, raadplege het artikel van Prof. van der Grinten in De Tijd van
23 Juli j.l.
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zorg", 1) en die in deze beschouwingen ook om andere reden
zeer de vermelding waard is. Zulk een onwetenschappelijke
suggestie had al weer de politicus Struycken van de Vloot•
wetcommissie noodig — voor een gelukkig niet verwezenlijkt
doel I
Terwijl ik toch in mijn „Struycken Herdacht" (Teulings'
Uitgeversmij. en De Beiaard van Nov. 1923) er reeds op
gewezen had „dat in zijn laatste geschriften.... bet oude
meesterschap over de gedachte, vooral het oude realisme...
niet meer te vinden is", gaat men voort, met verwaarloozing
van het onderscheid „ wetenschapsbeoefenaar" en „politicus",
Struycken maar raak te citeeren. En — ik toonde het hier
reeds aan — er is toch waarlijk zc5Oveel scherpzinnigheid
niet noodig om de politieke oogmerken bij Indie en Vlaamsche beweging te ontdekken ; zij liggen er duimen dik op I
Het gaat met Struycken als met zoo menigen anderen meester:
men citeert hem, zonder critisch onderzoek van de beteekenis der geschriften, die men citeert.
Genoeg zij dit alles voor de nadrukkelijke verklaring, dat
bij de vestiging van mijn oordeel in de vraag : van de toekomstige beteekenis van Vlaanderen voor Noord-Nederland,
1923 :
1) Men zie Sociale Voorzorg, Set.
P
„Het fatale woord van den grooten Struycken: „Nederland groeit op
tot een yolk van meer dan vijftig millioen zielen", heeft in verschillende
kringen, gelukkig niet in de breede la en der bevolking, weerklank ge.
vonden. Met depoging om zoo in alleopzichtenheterogene bestanddeelen
als Ned. Indie en Nederland tot een eenheid samen te voegen, is onze
Staatsrechtsgeleerde afgeweken van zijn voortreffelijk realisme, dat zulk
eengezondmakenden invloed op de staatkundige inzichten hier te lande
had. Wij zijn geraakt in een sfeer van fantasie. Geografisch inzicht, ken.
nis van taal, zeden, ras en godsdienst had toch voor zoo jets moeten
behoedenl Nooit ofte nimmer worth een Nederlandsch-Indie, hoege.
lukkig ook geemancipeerd, den met het Nederlandsche yolk aan de
Noordzee. De banden mogen vaster, de verstandhouding steeds beter,
de wederzijdsche hulp omvangrijker worden, ,-- de scheidsmuren door
de natuur der din en opgetrokken vallen nooit omver 1"
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ik mij door niets anders laat Leiden dan door de motieven,
die wetenschappelijk worden verkregen en dus Tangs de
twee eenige veilige wegen ook bij dit onderwerp : het realistisch en het doelmatig-eritisch onderzoek.
Over mijn liefde voor het Vlaamsche yolk zeg ik dan nog
maar een enkel woord. Wie zooveel malen in het Vlaamsche
land reeds optrad en zich telkens opnieuw bereid toont,
daar op te treden in allerlei kring, kan dit toch zeker alleen
maar hebben gedaan, omdat een groote liefde voor het
Vlaamsche yolk hem dreef. En ik zeg het dan ook nadrukkelijk : hoe ik den eenvoud en den gloed van dit yolk bemin
en om velerlei reden voor Noord-Nederland benijd.
II.
Wanneer ik nu tot goed begrip van Knuvelder's boek
(het eerste en tweede hoofdstuk dus eerst) het ingewikkeld
probleem van Vlaanderen-in-Nederland uit elkaar moet halen,
dan meen ik, na raadpleging van zooveel, dat deze vraagstukken dooreen of afzonderlijk behandelt, de volgende
onderscheiding to kunnen opstellen
1. De natie als staatkundig begrip ;
2. Vlaanderen in Belgid ;
3. Noord-Nederland tegenover de Vlaamsche beweging ;
4. Vlaanderen en Noord-Nederland.
Achtereenvolgens wil ik deze punten nu in het kort bezien.
De treffende beschouwingen van Knuvelder in „De roeping van ons yolk" (biz. 19 tot 32) overtuigen ons ten voile
van een noodzakelijk innige cultureele saamhoorigheid van
„heel het dietse yolk van Duinkerken tot Dollard" ; zij overtuigen mij in geenen deele van „herboren Vereenigde Nederlanden", waarin „dezelfde Oranje-vorst waken zal voor
de eerbiediging van ieders regten en de ontwikkeling van
ieders aanleg". (Aldus met Busken Huet op biz. 32.) Zij
hebben mij niet „de staatsgrenzen al* het kunstmatige.....
leren beschouwen". (Biz. 30)
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Zoover ik het historisch vermag te bezien, hebben Staten
niet noodzakelijk een grondslag in de natie. In ouderen en
nieuweren tijd zijn staatsgrenzen krachtig opgetrokken en
krachtig gehandhaafd dwars door volken heen en zonder
strijd met het rechtsgevoel te verwekken. Prachtige Staten
— het klassieke voorbeeld van Zwitserland imponeert nog
altijdl — hebben zich vertoond, met een aantal naties op
hun gebied. Zij zijn Been beletsel geweest voor een sterk
cultureel verband tusschen de naties over de staten heen.
jodengemeenten van alle tijden hebben dat overvloedig getoond ; maar Zionisme kreeg slechts goede kans bij Jodenverdrukking. En zoo hebben ook bijna altijd uitsluitend
onwijze staatsbesturen er toe geleid — denk aan de Russische en Pruisische tirannen tegenover de Polen 1 — dat
de sterke begeerte optrad, op grondslag der natie een nieuwen
of hernieuwden staat te gaan vormen.
Bij de likwidatie van den wereldoorlog is het „natie als
grondslag voor staat" dwaas-doctrinair en schandelijk-eenzijctig gehanteerd. Zoo werd het oude Oostenrijk-Hongarije
op ongehoorde wijze verminkt — met economische schade
o.a., die nog al die volken en eigenlijk geheel Europa doorschokt — terwijl bovendien allesbehalve aan een zuivere
doorvoering werd recht gedaan — maar Frankrijk met name
behield rustig Savoye en Nizza, en daarmee een groot
„Italiaansch gebied".
Is er nu eigenlijk wel iemand, die de leuze, waarmee
Mussolini destijds optrad in navolging van d'Annunzio, die
over „Italia irredenta", nog ernstig neemt 7 Heeft de Duce
haar zelf al niet Lang opgeborgen, om al zijn aandacht op
heel andere problemen te concentreeren ?
En waartoe zou een zuivere doorvoering van het begrip
„natie als grondslag van staat" wel Leiden ? Tot iets anders
dan een eindelooze staatkundige verbrokkeling 7 Waar begint, waar eindigt de natie ? Zijn de Friezen nog wel Nederlanders en hoeveel naties bevat ten Frankrijk en Spanje?
Moet er dan, wil het uiteindelijk goed zijn, staatkundig een
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onbepaalde verbalkaniseering van Evropa — om ons daartoe
te beperken1 — tot stand komen ?
Knuvelder's ruim decentralisatie-begrip helpt hem niet
over de principieele moeilijkheid heen. Entweder oder. Of
de natie moet grondslag van den staat zijn — en dan komen
de moeilijkheden op de meest fantastische wijze opzetten.
Of zij hoeft dit niet te zijn — maar dan kan de decentralisatie in alle niet-nationale staten evengoed sievonden worden
Belgie kan als Zwitserland zijn.
Lange den weg : natie als grondslag voor den staat, dus
dietsch yolk grondslag voor een Groot-Nederland, komt
men er nooit. Honderd jaren geschiedenis hebben een NoordNederland en een Belgie gemaakt. De concrete vraag is
dus slechts : wat wil Vlaanderen in Belgie? Die vraag is
hoogst belangrijk voor ons, om twee redenen : omdat het
hier een stamverwant yolk geldt (denk aan de boeren van
Transvaal l) en omdat onze Staat Noord-Nederland er mee
te maken kan krijgen.
Ik houd er mij van overtuigd, dat zich hier een ontwikkeling voltrekt, die tot een bestuurlijke scheiding kan leiden.
Maar misschien is er toch, ondanks de hevige kracht van
een deel der Vlamingen, Been tweede voorbeeld aan te
wijzen van een staatsgebied, waar zich zulk een streven met
zoo groote moeilijkheden openbaart. En om de eenvoudige,
realistische en toch ook al duizendmaal blootgelegde reden,
dat er zulk een groote middenstof is, die deels onaandoenlijk blijft, deels zicb met groote bardnekkigbeid tegen een derlijke scbeiding verzet. En nu moet mij hier toch ook van het
hart, dat ik in de methode der hevige Vlamingen (neem
b.v. het weekblad Vlaanderen 1) veal vind of te keuren. Niel
hun fanatiek geweld, maar wel hun zwakheid verradend
ongeduld. Een „kunstmatige lijn" — om met Knuvelder te
spreken, — is door den Raad van Vlaanderen gemakkelijk
te trekken1 Is daarmee het vraagsuk opgelost 7 Is daarmee
Brussel „onderworpen", „Brussels overmacht gebroken,
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Brussels overmoed gefnuikt" om Knuvelder's woorden (biz.
92) te gebruiken? 1k ontkom maar niet aan den indruk, dat
de massa nog te weinig achter de beweging staat en dat
men zich nog lang niet sterk genoeg voelt. Wat doet men
in dit land met een eendrachtig tegenwerkende hoogere
geestelijkheid ? Met een wel aangetaste maar nog volstrekt
niet gebroken katholieke partij om van de andere partijen maar te zwijgen ? Denkt men al deze machten maar
onder den voet te kunnen ..... • praten of schreeuwen?
Mijn onomwonden meening is : veel wezenlijk-krachtiger,
veel systematischer, veel conscientieuser zal men aan het
werk moeten, plaats voor plaats, streek voor streek, vciar
dat men op het gebied der noodig geachte scheiding ook
maar jets bereikt. En als men met Naso's geweld gaat beginnen, is men eerst heelemaal achterop 1 Hier moet een
yolk in beweging komen wil het vraagstuk voor Belgie
(laat staan voor Noord-Nederland 1) ook maar lets te beteekenen hebben 1 Veel te weinig is men den in middel en
doel om binnen korten tijd ook maar lets te molten verhopen. Taai moet worden gewerkt, geduldig-democratisch;
geweld kan slechts een laatste schil th5Orstooten, geen nieuwe
orde doen ontstaan. Hier is het geen wet, die het begin
van uitkomst kan seven zooals wij op ander gebied in
Noord-Nederland er van weten ; hier is het een volksbeweging, die tot rijpheid moet groeien.
Daarmee is dan ook de houding van Noord-Nederland
voor onafzienbaren tijd bepaald, voor regeering, volksvertegenwoordiging en yolk. Ten voile rekening houden met
een reeel Belgie, zonder in eenig reeel punt de stamverwanten te kwetsen ; ziedaar wat regeering en volksvertegenwoordiging moeten doen. En ik zie niet in, dat dit
zoo moeilijk kan zijn. Voortzetting van de politiek van voor
1914, zonder ons in het minst door de groot-doenerij van
Belgie te laten imponeeren. Van ernstige moeilijkheden was
al jaren voor den wereldootlo9 geen sprake ; ddar heeft de
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minister van buitenlandsche zaken en heeft het parlement
maar den draad te pakken om den goeden weg te vinden.
Maar evenmin als het lawaai van de Belgische megalomanen ons van streek mag brengen, moet ook het geschreeuw
van „Vlaanderen" dat doen 1 Nog eens : het is slechts de
angst van zelf niet voor een wellicht groote taak berekend
te zijn, die zoo een beroep op Noord-Nederlanders last
uiten. Wie nog een onnoemelijke eigen taak voor de
Borst heeft, werke daaraan, en schenke maar niet te veel
aandacht aan hypothetische moeilijkheden, die anderen aan
de volvoering daarvan in den weg zouden leggen.
Ons yolk ga middelerwijl voort, om al de door Knuvelder
nog eens zoo voortreffelijk oncwikkelde argumenten, cultureel in de nauwste verbinding met Vlaanderen te
blijven. Wij kunnen daar veel brengen, wij kunnen daar
veel leeren. En op Been enkele andere wijze, dan met het
knoopen van die tallooze cultureele en ook economische
banden, zullen wij het werk aan een afgerond Vlaanderen,
dat aan zijn eischen de voile volkskracht kan bijzetten, den
noodigen steun verleenen.
Blijft over het vraagstuk : Vlaanderen en Noord-Nederland. Want op een of andere wijze zal de scheiding wel
komen, — als de Vlamingen tenminste aan vele eischen
willen voldoen. Moet ik wagen de profetie, dat dit zelfstandig Vlaanderen van te eeniger tijd zich met open armen
aan Rijks-Nederland — om hier Knuvelder's term te nemen,
— zal aanbieden? Mij heeft ten zeerste getroffen Knuvelder's
betoog „Midden Nederlands ekonomiese en sociale positie
in Groot-Nederland" — na de uitmuntende hoofdstukken
in „Vanuit Wingewesten" weer zoo'n voortreffelijke bijdrage
in onze descriptieve economie. En ik erken, dat de waarschijnlijkheid — want ook de realistische economie werkt
met de waarschijnlijke gebeurtenissen der toekomst 1 — heel
groot is. Indien inderdaad een redele scheiding zich in Belgie
voltrekc, dan geeft de aaneengeslotenheid van het
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midden-nederlandsch economisch gebied een goede kans
voor een natuurlijke aansluiting opnieuw aan het NoordNederlandsch gebied. Maar economische factoren beslissen
niet alleen 1 En waartoe zou verdere speculatie over zoo
lets ver-af, en dus een profetie, thans dienen? Afwachten,
niet met de angst van den thans veilig in zijn Staat opgeborgen Noord-Nederlander, maar met de rustige onbevangenheid van hem, die deze mogelijkheid met hart en hoofd
gaarne tegemoet treedt, maar evenmin buiten de redele
Paden wil gaan en dus niets wil zien, wat er nog niet is,
— dat lijkt mil hier de denige juiste houding, die men
redelijkerwijze kan aannemen.
(Wordt vervolgd)
J. A. VERAART
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FATUM VAN „FORUM"
Zij weten : te moeten sterven
een dag, een uur ;
dit maakt hun 'even zwart en zuur
zij kerven en bederven
wat schoon is, om er een kloek figuur
en bijval mee te verwerven.
Zij willen dit niet erkennen
en zeggen : wij zwichten nooit I
Maar in hun waan staan zij berooid
met al hun ontkennen en schennen
van wat zich buiten hen ontplooit,
zij kunnen zichzelf niet. mennen.
Zij trachten zich grooter te toonen
dan hun vermogen blijkt,
terwij1 hun kleine naam bezwijkt
bij dit ontkronen en hoonen ;
omdat hun macht niet verder reikt
dan van mannen zonder zonen 1
A. J. D. VAN OOSTEN.
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CONCEPT-PROGRAM R. K. STAATSPARTU

I.
ET Bestuur der Staatspartij heeft de hors d'oeuvre
opgedist van het komende verkiezingsmaal en deze
hors d'oeuvre is, als alle hors d'oeuvres, een raar
mengelmoes.
Als men de aanhef heeft overgeslagen en begint met
de beschouwingen over staat en individu en de taak van
de staat, krijgt men de indruk dat de eetlust wel geprikkeld
wordt. De onlogiese tussenlassing van de passus over het
gezin doet wat mal aan, maar daarna komt het krachtige
stuk uit Quadragesimo Anno, dat alle hoop geeft dat de
daarin gegeven algemene principes nu eens principieel ontwikkeld zullen worden.
Na deze moed-gevende inleiding begint het program van
actie met twee punten .... die verbluffend zijn van onbeduidendheid. Is er iemand die niet wil waken voor behoud
van finantieel evenwicht 7 Zelfs de voorstanders van inflatie
willen dat. En is er iemand die de staatshuishouding ondoeltreffend wil organiseren of die bij het opleggen van
nieuwe lasten een onrechtvaardige verdeling daarvan nastreeft? Zelfs de radikale onteigenaar van alle privaat bezit
is dit omdat hij Been onrechtvaardige verdeling wil.
Er zijn nog meer verbluffendheden. Nadat de vrije concurrentie verdoemd is, moet plotseling het vrije ruilverkeer
hersteld worden. Is opheffing van de vrije concurrentie
niet prakties hetzelfde als vergaande regeling en beperking
van het ruilverkeer?
En hoe moet een organiese samenwerking in bedrijf en
onderneming uitgebouwd worden zoolang de eerste steer
voor de opbouw nog niet gelegd, zelfs nog niet gefabriceerd is ?
Maar dit alles is detailkrietiek , er zijn andere punten die
goed en wenselik en urgent zijn, maar ook die vormen
stukwerk. De hoofdzaak is echter, dat de liberaal-kapitalis-

H
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tiese maatschappij met beangstigende snelheid z'n ondergang
tegemoet gaat, dat en in ons eigen land en in de landen
om ons heen de verwoesting van materieele en morele
waarden steeds evidenter worth, dat de voortbrenging en
verdeling der goederen tot een onoplosbaar probleem is
geworden en dat men allerwege angstig vraagt en zoekt
Haar betere wegen dan die waarlangs wij bezig zijn in de
afgrond te glijden.
Wij hebben niet te doen met een crisis, die nu eenmaal
om de acht of negen jaar als een natuurverschijnsel moet
terugkeren om na z'n diepste punt bereikt te hebben, langzamerhand vanzelf weer „normale - toestanden te laten
terugkeren. Uit de aanhef van dit Concept-Program, blijkt
dat het partijbestuur altijd nog maar vastzit in deze liberale
waan. Het gaat er niet alleen om de gevolgen van de crisis
te verzachten ; het gaat allereerst erom de crisis te zien als
noodwendig gevolg van een radikaal verkeerd stelsel, als
stuiptrekkingen van de op sterven liggende kapitalistiese
maatschappij. Het gaat er niet om het lijden wat te verzaehten en de patient wat moed en troost in te spreken.
Wat te doen is, is door een grondige en ingrijpende en
vooral snelle operatie te trachten het Leven nog te redden.
Onze staatsorganisatie is niet te redden met bezuiniging,
evenmin als onze landbouw en veeteelt met crisissteun of
onze industrie met contigentering. Dat alles is ingesteld op
de gedachte dat de crisis wel zal overgaan en er dan wel
weer een tijd van bloei zal komen.
Maar de hervorming waarvan Q. A. spreekt, ook in de
passages die in het concept-program zijn weergegeven, gaat
veel verder, is veel radikaler, veel konstruktiever, dan dit
verlanglijstje van maatregelen, die grotendeels wel heel
goed en heel wenselik zijn en die (dat words in de perscommentaren blijkbaar van belang geacht) met het tegenwoordig wetgevend mechanisme we! in 4 jaar klaargetreuzeld kunnen worden. Maar de grote opbouwende gedachte
ontbreekt te eenenmale.
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Waar is het plan voor de hervorming van het staatsor-

ganisme, voor de opbouw van de bedrijfschappen en de
corporatieve staat ?
Waar is het plan voor de hervorming der bezitsverhoudingen zowel van de grond als van de industrie?
Waar is het plan voor de rechtvaardiger verdeling van
de opbrengst tussen kapitaal en arbeid ?
In de aanhalingen uit Q. A. worden deze fundamentele
vraagstukken genoemd, maar in het program vindt men er
prakties niets van terug.
Men zal zeggen, dat over deze vraagstukken geen eenstemmigheid bestaat en dat er toch geen mogelikheid is, ze
in het kader van de tegenwoordiga machtsverhoudingen en
binnen de tijd waarvoor dit program moet dienen, tot oplossing te brengen.
Men zal weer een beroep doen op de werkelikheidszin,
met welk schoon woord men z'n onvermogen tot positieve
hervormingsarbeid bemantelt. Men zal zeggen, dat men geen
program van studie maar een program van actie heeft bedoeld.
Maar dat alles . neemt niet weg dat dit concept-program.
voor iedereen demonstreert Welke voorstelling of welk gebrek aan voorstelling de officieele leiding van de staatspartij
heeft aangaande de middelen waarmee en de wegen waarlangs het grote hervormingsprogram moet verwezenlikt worden, en dat deze demonstratie allerminst in staat is het vertrouwen in deze leiding te bevestigen bij de talloos velen
die de pauselike alarmkreet menen te verstaan met een
werkelikheidszin van heel wat hogere allure dan uit deze
schamele verlanglijst blijkt en die zich een program van actie heel wat minder passief voorstellen,
ST. VAN SCHAIK.
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CONCEPT-PROGRAM R. K. STAATSPARTIJ
II.
„C'est un signe fatal dans un Etat quand la politique
interieure y prend le pas sur la politique exterieure....",
schreef Emile Banning, hooggeplaatst ambtenaar aan het
Belgies Ministerie van Buitenlandse Zaken, sekretaris van
koning Leopold II, en geestelike vader van de belgiese
Maaslinie.
Deze woorden blijven ten voile waar, ook voor onze dagen,
al schijnen sommigen te menen : onze nationale kracht en
welvaart te kunnen h a n d h a v e n met crisismaatregelen
zonder aan de in het buitenland zich baanbrekende gedachten over en opbouw van een nieuwe maatschappelike
orde deel te nemen.
Op zijn minst kon men zich inspireren op het allerwege
waar te nemen streven : de nationale opbouw vol te
laten lopen met de sociaal-ekonomiese opbouw
ener nieuwe maatschappelike orde. Fascisme, nationaal-socialisme, Diets solidarisme, Jongnederlandse volksgemeenschap, kortom de gehele „revolutie van rechts" in WestEuropa beoogt : herstel van de volksstaat, waartoe als
noodzakelik vereiste gesteld wordt de opbouw ener universalistiese yolks (ook arbeids-) gemeenschap.
„Crisisbeleid", zoals het eerste deel van het conceptprogram der R. K. Staatspartij luidt, betekent het stutten
van de muren ener ineenvallende bouw. „Opbouw der toekomst- de arbeid aan een nieuwe nationaal sociaal-ekonomiese
orde. En tot zijn spijt moet de lezer van het concept-program der R.K. Staatspartij zich bekennen, dat de samenstellers
ervan de essensie van het wereldgebeuren klaarblijkelik
aan zich voorbij lieten gaan ; dit is althans meer waarschijnlik
dan dat zij de moed zouden missen een klaar inzicht in
klare termen te belijden. De katholieke gedachte — met de
communistiese de enige die in staat is een concreet program
van maatschappij-hervorming te ontwerpen — versaagt in
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deze Staatspartijers vrijwel geheel. Zij staan buiten de sfeer,
de atmosfeer van hun tijd. Van de gehele revolutie van
rechts hebben zij minder notie dan de eerste de beste duitse
Boer ; zij zullen niet in staat zijn in de katholieke „revolutie
van rechts" de leiding te nemen. Ook op deze heren, die
een R.K. Staatspartij wensen waarin bijv. ook de inzichten
en belangen der Blomjousianen ontzien worden, past de ondubbelzinnige kritiek van Professor Gerretson's Tilburgse rede
„De zaak is, dat de historische democratic, om zich
politieke gelding te kunnen verschaffen, genoopt is geweest zich te voegen in het kader van het bestaande
stelsel,de leiders der rechtsche partijen waren in hun staatsrechtelijke opvattingen
leerlingen van liberale meesters; ongemerkt
hebben zij zich met hetbestaande stelsel vereenzelvigd.
Dit verklaart het tragisch-komisch verschijnsel, dat nu
dit stelsel schipbreuk lijdt, zijn voornaamste verdedigers onder de officieele leiders der rechterzijde worden
gevonden.De tegenwoordige regeerderszijn
meerendeels liberalen, die de consequentie van
hun beginselen niet aandurven ; zij voelen zelf hunne
maatregelen niet als inleidend tot eene gewijzigde
orde van zaken, maar als noodmaatregelen van voorbijgaanden aard"1).
Dit zelfde geldt van de officieele leiding der R.K. Staatspartij, in handen o.a. van leden der R.K. Kamerfractie die
een liquidatie-„regering" duldt als — enfin, als de zittende.
Overigens : zij hoeft niet omvergestoten : zij is vermolmd
tot in Naar grondvesten en zal op zekere nacht wel ineenglijden, zonder veel gekraak .....
Maar het is niet aan dit verband met de gehele westeuropese gang van zaken, dat ik, Banning citerend, dacht.
a dacht aan de buitenlandse politiek-in-engere-zin, zoals
1)

Nationale Unie, 2 Julie 1932.
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die op het Ministerie van Buitenlandse Zaken en (ruim
dient te worden.
genomen) van Kolonien behartigd
En wie nu over dit onderdeel het conceptprogram 1933,
met name II 3 leest i), staat wederom verbaasd over het karakterloze, ook van dit onderdeel. Ik heb beproefd mijn mening te geven in de vorm van commentaar ; het is vrijwel onmogelik aan deze chaos een beschouwing vast te knopen. Dit onderdeel mist volkomen de helderheid en klaarheid die van een program geeist molten worden, mist zo
volstrekt mogelik iedere Anklang aan hetgeen leeft onder
de jongere generatie katholieke Nederlanders.
Ik zie of van commentaar, en Beef enige positieve stellingen voor een eventueel behoorlik concept-program ; zij
zullen daarin behoorlik gegroepeerd moeten worden.
1. In het buitenlands beleid herstelleNederland tegenover alle Staten zijn neutraliteitsp olitiek van voor den oorlog.
Opmerking: De z.g. „zelfstandigheids"politiek van
Van Karnebeek en opvolgers bleek een opportuni teitspolitick, koketterend met de actueel meest machtige.
Dit heeft reeds grote nadelen voor ons land meegebracht, en zal nog meerdere meebrengen. De door
Struycken bij herhaling aanbevolen neutraliteitspolitiek
bezweert deze gevaren.

1) Bij de regeling van de verhouding van Nederland tot Belie worde
vooropgesteld: erkening van de cultureele banden tusschen beide volken
eerbiediging van de souvereiniteit van elk der beide Staten over eigen
gebied; geleidelijke ontplooiing van de mogelijkheden tot wederzijdsche
aanvulling op economisch terrein.
Verbetering van onderlinge verkeerswegen worde mede dienstbaar gemaakt aan de ontwikkeling, binnen het eigen staatsverband, van die ge
biedsdeelen, welke bij de totstandkoming ervan weer in het bijzonder
zijn betrokken.
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2. Deze neutraliteitspolitiek worde ook hersteld voor wat betreft het bestuur der overzeese gewesten.
0 pm.: Nederland dreigt — tengevolge van het
onder 1 opgemerkte — steeds meer tot samenwerking
met Frankrijk inzake „koloniale" aangelegenheden 1)gedreven te worden. Op de gevaren hiervan heeft Struycken afdoende gewezen.
3. Bevordering van de ekonomiese, sociale
en politieke zelfstandigheid van alle volken
van Indonesie, in het belang dezer volken2)
binnen de Rijkseenheid.
0 p m. : De motivering hiervan zie men in mijn „De
Mythe Nederland", deel III. In het concept van de
Staatspartij ontbreekt ieder woord over Indie I Of moet
men het ook hier doen met de kost van voor vier jaar 7
4. Indien Belgie dit wenst: herziening van
het verdrag van 1839 zonder openlike of gecamoufleerde overdracht van nederlands territoir aan Belgie 3) of last van servituten op nederlands grondgebied. Nederlandse tegemoetkomingen dienen op de bazis van het weder1) De Teleg ra a f van 15 Julie 1932 Avbl. berichtte uitvoerig over
een fransplan tot koloniale samenwerking; de bedoeling is tot een koloniale entente te komen.
Wedden op het verkeerde paard -- heeft men dit wel genoemd.
2) In het Telegr.-art. over het franse plan spreekt men over „de enorme
beteekenis van het koloniaal bezit voor on z e 1 a n de n". Nog altijd
de oude zeeroverspolitiek. Het lijkt toch wet gewenst dat de katholieke Staatspartij in deze aangelegenheid zich in 'n program klaar
uitspreekt I
3) Het concept program schrijft : eerbiediging van de souvereiniteit
van een der beide staten over eigen gebied ? Heeft Nederland ooit gebled van een andere staat willen in al
? Nederland heeft zich te wateen het belies annexionisme I Laat men het dan ook zo zeggen.
P
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kerigheidsbeginsel te worden toegestaan. De
voordelen van zijn natuurlike ligging offere
Nederland nimmer aan Belgie op.
0 p m. : Dus geen Moerdijk- of pseudo-Moerdijkkanaal. De formulering in het concept-program laat
restlos toe : het graven van dat (pseudo-) Moerdijkkanaal, dat door het nederlandse yolk van het Zuiden
en het Noorden is verworpen 1
Hieraan toe te voegen de slotalinea van II § 3: „Verbetering'', enz.....
5. Handhaving — tot een hoger lichaam biertoe in staat is — van 's lands zelfstandigheid
door middel van een krachtig leger en een
krachtige vloot.
0 p m.: Hoe dit leger gevormd moet worden, is een
twede kwestie.
Deze bepaling volge op II § 2 van het concept, waarbij zich alleen de vraag laat stellen, of het geen tijd
words Bans Europa te wapenen voor een kruistocht
tegen het Russies communisme.
Ziehier enkele ondubbelzinnig geformuleerde beginselen
van nederlandse staatkunde, d.w.z. de staatkunde die zo
spoedig mogelik in de plaats dient te treden van het ruggemergloos gedoe in het „betoverde huffs aan het Plein".
Met de nonsensikale § 3, twede deel, van het conceptprogram is niets aan te vangen.
GERARD KNUVELDER.
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KONNERSREUTH

O

NDER dit opschrift verscheen in „Roeping - (no. 6
en 7 1932), een artikel van de hand van Prof. Dr.
Med. Reimond Speleers. Een artikel dat een recentie
zijn wil van Kan. De Hovre's boek : Het levend raadsel
van Konnersreuth. Het is eerder algemeen en loopt over
een ruimte van 20 biz. druks.
Waarheidshalve kunnen wij het bezwaarlijk over ons hart
krijgen dit artikel onbeantwoord te laten omwille van zijn
eenzijdige, tendentieuze en aprioristische strekking. 1)*
Steller van het artikel staat (volgens zijn zeggen) op louter
nuchter-wetenschappelijk standpunt en schermt daarbij, niet
zonder een tikje spot 2) en een tamelijk groote dosis wantrouwen, met het onderscheid tusschen feit en affirmatie en
het natuurlijk onomstootbaar argument : de kerk heeft nog
niet gesproken. In hoeverre uitdrukkingen als : „stemmingmakerij - en „ ... in een vloek en een zucht zijn afgedaan"
enz. zijn wetenschappelijke nuchterheid eer aandoen geven
we aan zijn eigen oordeel prijs.
Zijn vertrouwen, dat hem van een aprioristische stemming
niet heeft kunnen vrijwaren zal verder duidelijk blijken. Wat
ons echter bij een wetenschapsmensch het meest aanstoot
geeft is : spot en minachting. Waar hij schrijft : „ . ... en
kan het voor ons plicht worden tegen deze minacbtende
(cursiveering van mij) uitspraken stelling te nemen, ook in
't openbaar- . En verder naar aanleiding van het Arameesch
dat Th. N. gedurende haar visioenen spreken hoort : „Haar
Grieksch beperkt zich tot „Jesous Xristos uios Theou, Bios"
ik Jesus Christus zoon gods, Leven : een wel erg verdacht
gebouwden zin, en het woordje „dzozin" zij Leven: wellicht
loutere reminiscentie van den tijd harer betrekkingen met
den aspirant-theologant voor denwelken zij eens „het keel*) Deze cijfers verwijzen naar de nota's van prof. Speleers a c h tar
dit artiekel, Redactie.
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lijden overnam" dringt al dadelijk de laterite spot tot ons
door. Hier komen we verder op terug. 3).
Het wil ons bedenkelijk toeschijnen dat de beer Speleers
die 70 publicaties over het Konnersreuther geval verzamelde
(hij zegt niet : las) 4) de noodige tijd niet heeft gevonden
om zooals wij een reisje naar de „Oberphalz" te maker.
Hij zou wellicht van standpunt veranderen, en, al mocht
hij maar een kwart uurs getuige zijn van de indrukwekkende
passie-extase, hij kon zich dan net als wij — die er 'n
week verbleven — onledig houden met omgeving, familieleden, pastoor enz. te polsen, om zoo tegenover al deze
rechtschapene lieden zijn wantrouwen te herscheppen in
een warm vertrouwen. Want dat Beef ik grif toe : te staan
op dit standpunt : — wel van nuchterheid — maar ook
van geloof en vertrouwen in de eerlijkheid en rechtschapenheid van alien die wij daar ter plaatse spreken konden.
Prof. Speleers mag zuiver-wetenschappelijk staan tegenover
al deze verschijnselen hoewel daar nog zooveel meer is*
Maar hij mag heel gerust zijn intusschen dat de wetenschap
steeds zal paf staan tegenover stigmata, (waaraan schrijver
8 regelen wijdt) extatische Communie, Communie zonder
pries ter, Communie op afstand. Dit alles verzwijgt hij opzettelijk in de veronderstelling dat hij het weten mocht.
Het zijn nochtans Been affirmaties, wel feiten die de heer
Speleers bij een eventueel bezoek ter plaatse (wat we hem
ten zeerste aanraden) kan en zal mogen nagaan en vaststellen. 6) Het valt verder dadelijk op hoe hij op de twintig
biz. er vijf over heeft om te vitten op de talen die tijdens
de visioenen worden gesproken. Straks meer hierover.
Daarom mogen wij hem al te eenzijdig noemen, omdat hij
niet het heele geval 7) beschouwt, en de mystieke kart die
die voor een wetenschappelijk en fevers ernstig-zoekend
mensch niet van groot belang is ontbloot, doodzwijgt.
Later we nu liever gaandeweg zijn artikel lezen, op enkele
punter de aandacht vestigen en hem naar de bescheiden
mate onzer bevoegdheid in dezes, van antwoord dienen.
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Steller vraagt aangaande de vele publicaties omtrent dit
geval wat hij burlesk : „propaganda" heel : Is deze propaganda gewettigd? Is zij wenschelijk 7 Worden het geloof
en de kerk er door gebaat? Speleers antwoordt — in de
plaats van de kerk die loch voor die propaganda Naar „imprimatur" schonk — neen. Nu konden wij op onze beurt
vragen waar hij dat recht haalt 7 Nog zoo heel Lang niet
geleden sprak ik met een heel hoogstaand geestelijke over
mijn opzet ; een boek te publiceeren (voor het yolk) over
mijn reis naar Konnersreuth. Zijn antwoord luidde : Dat zal
veel goed stichten, want onlangs nog kreeg ik het bezoek
van een man die een berouwvolle belijdenis deed van goddeloosheid en zonde over een tijdperk van 30 jaar. Hij was
tot een beter inzicht gekomen door het lezen van een
,.propaganda" geschrift over Therese Neumann. Naam en
adres houd ik welwillend ter beschikking van prof. Speleers.
Hij gelooft niet aan het wonderlijke van Konnersreuth, wij
wel. Studie bereikt het wonder niet. Het geloof wel. Maar
de kerk heeft nog niet gesproken dus heeft Speleers het
voile recht er niet aan te gelooven, zoowel als wij het
recht hebben er wel aan te gelooven zelfs voor de uitspraak
der H. Kerk. Het kan zijn dat de kerk niet spreken zal. Er
zijn ook in onderhavige gevallen vroeger menschen bedrogen
geweest in hun geloof. En wat dan? Die zijn, zakelijk, bedrogen geweest meer niet .. , . en de H. Kerk bestaat nog,
ongerept als vroeger. Maar wat we met zekerheid zeggen
kunnen is, dat dergelijke eertijds ontmaskerde gevallen niet
met die talrijke phenomena en uiterlijk waarneembare verschijnselen gepaard Bingen als hier we! het geval is. Kan
er een geval worden aangestipt waarbij b.v. gedurende zes
jaar, stigmata konden waargenomen worden die geregeld
iedere week (hart, hoofd en voeten) een merkelijk groot
bloedverlies ondergaan. 10) „Alle vergen echter, niet een
afdoen dezer problemen met een dooddoener, doch ernstige
en grondige studie". Dat is een onwetenschappelijk slagwoord. Waar Dr. Gerlich (protestant en intellectueel dus, ")

781
later bekeerd door het geval Th. N.) weken en maanden
ter plaatse het geval grondig onderzocht en bestudeerde,
wordt hij niettemin eventjes door Speleers beschuldigd van
” patente onvakkundigheid" (sic-curs. van mij). Waarom ?
Dat blijft in zijn pen steken. 12) Mag ik ten gerieve van
prof. Speleers een briefje overschrijven dat ik ontving van
een medikus dien na de schitterendste studie meer dan een
leerstoel aan een universiteit werd aangeboden. Het gaat
over het „zweiter Teil" van Gerlich's werk : „Mijn oordeel
over de wetenschappelijke waarde van dit deel, waarvoor
schrijver zelf als ondertitel neerschreef: „Die Glaubwurdigkeit
der Therese Neumann" ? Misschien is niets moeilijker dan
eksakt wetenschappelijk zijn en blijven als 't gaat over feiten
die met hypnose en suggestie, enz. zouden kunnen in verband staan. En toch ken ik geen werk van dien acrd dat
zoo hoog staat als dees werk. Over sommige details kan
meer te zeggen zijn of zal de wetenschap de Bingen later
anders zeggen natuurlijk : dit is ook al". Wellicht zal deze
medikus ook wel van „onvakkundigheid" worden beschuldigd door iemand die een leerstoel aan een universiteit
niet heeft geweigerd.
Het probleem is nog niet voor oplossing rijp, zegt steller
en daardoor kunnen „ ..... de feiten die ten grondslag higgen tot diametraal uiteenloopende interpretatien aanleiding
geven". Wij gelooven niet dat Prof Speleers zoo argeloos
is te meenen dat dergelijke verscheidenheid van interpretatien ooit ophouden zal. Zelfs Christus was een „Signum
Contradiction's". Och koml Waar steller het heeft over verantwoordelijkheid schrijft hij : „Zeer Eerwaarde Heeren en.
zelfs Doorl. Excel., hebben op grond van een kortstondig bezoek en fragmentaire bij de omgeving van Th. N.
ingewonnen inlichtingen hunne bevestigende meaning in,
bij honderdduizenden aftrek vindende, brochures onder de
geloovende menigte verspreid", Wij kunnen hem hier enkel
aanbevelen het werk van Kaplan Fahsel : „Konnersreuth
Tatsachen and Gedanken". Wellicht maakt het nog geen deel
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uit van de 70 door hem verzamelde publicaties, 13) en hij zal
er veel baat bij vinden want Fahsel verbleef maanden te
Konnersreutb en woonde meer dan 40 visioenen bij. Verder
kunnen wij naast het paar bedrieglijke gestigmatiseerden die
hij aanhaalt er een goed driehonderdtal echte in de plants
stellen.") ;,teen propaganda, maar grondig onderzoek". Hier
schijnt Speleers niet te weten dat een onderzoek nooit heeft
opgehouden en nog niet.
„Mijn meening is", schrijft Steller, „dat het onomstootelijk
bewijs van den bovennatuurlijken aard der verschijnselen
niet is geleverd". Hier heeft hij heel natuurlijk de handen
boven water, vermits wij daarop geen bevestigend antwoord
mogen geven. Dat is niet Speleers, noch wij maar wel de
H. Kerk die hierop te antwoorden heeft, en dan moest Speleers omzichtig en zoo hoffelijk zijn die meening niet te uiten15).
Het is verder opvallend hoe schrijver zich lovend uit over
de contra-schrijvers over Konnersreuth die, zegt hij, „hun
oordeel steeds met een prijzenswaardige zelfbeheersching
en terughoudendheid in vaktijdschriften hebben uitgesproken"16).
Wat Speleers aanhaalt over Louise Lateau zullen we liefst
onbesproken laten en best het beslissend antwoord afwachten van de H. Kerk.
Voor wat haar visioenen betreft zegt hij „heeft niemand
zintuigelijk de wezenlijkheid ervan vastgesteld ..... en Th.
N. blijft buiten beschouwing : niemand kan getuige zijn in
eigen geding".
Dat lijkt ons toch wat al te kras. Hoe zou men zintuigelijk visioenen kunnen vaststellen ? Dat kan men toch enkel maar vernemen nit den mond der visionnaire zelf. Is dat
in de meeste gevallen niet voldoende ? Breng hier dan alle
mogelijke pathologische en medische problemen bij te pas,
parapsychologie, „bewuste of onbewuste fantasie, hallucinatie en dies meer, de visionnaire kan toch maar enkel zeggen wat in haar verbeelding met behulp van Naar be9rip en
gezichtsvennogen is opgedaan geweest,
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Het is een eenvoudig boerenmeisje dat nooit veel las. Dat
wil allerminst zeggen dat klakkeloos moet worden aanvaard
wat zijzelf affirmeert, 17) maar als de inhoud van die visioenen reikc buiten het gewone frit van haar denkvermogen ..... wat dan? Honderden visioenen heeft zij gehad en
den inhoud ervan medegedeeld tijdens een „zustand des
eingenommenseins".
Neem b.v. de zitcing der hoogepriesters in de gerechtszaal. Hoe ze dan alles tot in de geringste details verhaalt
zonder daarbij meta- of anachronistische fouten te begaan
of desgevallend afbreuk te doen aan de teksten van het
Evangelic. Zoo gaat dat haast iederen dag, in die mate dat
een harde voorafgaandelijke levenslange studie zou dienen
verondersteld.
,,Zelfs dan" meent steller „wanneer geloofwaardigheid en
adaequaatheid zouden komen vast te staan, zal de inhoud
nog moeten onderzocht worden op al zijn interpretatiemogelijkheden : verwerking van herinneringsbeelden bij uitschakeling der verstandelijke beoordeelingsvermogens, bewuste
of onbewuste fantasie, hallucinatie, bovennatuurlijken oorsprong : dit alles is niet met een aprioristisch stelling nemen
in een vloek en een zucht afgedaan."
Dat weet de kerk wel beter en dient door een universiteitsprofessor niet de les te worden gelezen. Weet de heer
Sp. dan niet hoe streng in dezes het onderzoek is der kerk ?
Welke voorschriften enz. pfarrer Naber van zijn overheid
ontvangt? Dat de kerk vertrouwen stelt in Pfarrer Naber
en hem met deze gewichtige taak gelast.... aangezien hij ter
plaatse blijft. Verder is het verleden van Th. N. voor Sp.
van Been belang : dat het meisje steeds nederig en eenvoudig was, gehoorzaam, onderdanig, werkzaam, ijverig en in
alles getrouw aan godsdienst en kerk. Of telt dat niet mee 77)
Aangaande de voedselonthouding, waaraan zoovele bisschoppen met de geleerde Mgr. Buchberger van Regensburg aan het hoofd niet twijfelen, schrijft Speleers dat het
niet bewezen is. Ook het getuigenis van Pfarrer Naber
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' ,Das ist keine Luge, ich steke mit meinem Leben dafur ein"
zegt hem niets. „Voor een wetenschappelijk man is dit alles
zonder waarde" schrijft hij, „want Pfarrer Naber is niet den
heelen dag en den heelen nacht bij Th."
Hier telt ook wederom het verleden niet noch de omgeving, noch de huisgenooten, noch de bevindingen van
Dr. Gerlich en Dr. Seidl. Ook de 14-daagsche controle —
waar hij we! aan gelooft — is niet lang genoeg. Wederom
stelt hij de wet en de voorwaarden ; na te leven en te vervullen om eindelijk de voedselonthouding als „Tatsache" te
bestempelen. „Aileen een zorgvuldige, strenge, onpartijdige
bewaking dag voor dag, uur voor uur, minuut voor minuut,
dag en nacht kan die zekerheid verschaffen die noodig is
om de voedselonthouding tot een wetenschappelijk vaststaand felt te bestempelen ; en dan moet bovendien deze
bewaking zich uitstrekken over een tijdspanne zoo lang dat
ze de tijdsruimte gedurende Welke een mensch zich, zonder
den dood op te loopen, van voedsel kan onthouden genoegzaam overschrijdt.
Zoolang dit niet is geschiedt, onder onaanvechtbare voorwaarden, kan men Been wetenschappelijke discussie over
voedselonthouding openen".
Wij kunnen de beer Sp. gerust verklaren dat dit ook
nooit geschieden zal.°) Eerstens omdat de vader er zich met
reden tegen verzet, daar buiten een gewone controle ook
van de gelegenheid gebruik wordt gemaakt om een ongeoorloofde geneeskundige behandeling op zijn dochter toe
te passen zooals het tijdens de 14-daagsche controle het
geval is geweest. Tweedens omdat de Heiland aan Th. N.
in extatische toestand zich hiertegen heeft verzet en gezegd
„De wetenschap zal nooit bevredigd zijn". We weten dat
dit niet door het stalen wetenschapspantser van Sp. dringt
die verder zegt : ,,....veertien dagen kan de mensch, onder
bepaalde voorwaarden, gemakkelijk zonder voedsel blijven
leven, dit is voldoende empirisch en experimenteel bewezen."
We zouden kunnen vragen : kan iemand die niets gebruikt
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een gewichtsverzwaring ondergaan 7 Welke zijn die bepaalde
voorwaarden? Ilk heb ook een mensch gekend die gedurende een maand niets dan water dronk, maar daarbij iederen dag vermagerde en tenslotte stied. Over de
wetenschappelijke tekortkomingen in het onderzoek (door
het Bisschoppelijk Ordinariaat van Regensburg bevolen) kan
de heer Sp. niet oordeelen. Het wil ons wat al te pedant
voorkomen de voorzichtigheid der kerk te bevitten.
Wat Sp. schrijft over Cardiognosie en Hierognosie wil
ik niet citeeren, maar moet hier opnieuw mijn spijt uitdrukken dat hij niet sommige feiten ter plaatse wil gaan vaststellen.
Enkel dit hierover. Tijdens ons verblijf en bezoek te
Konnersreuth is er een protestantsch vriend uit Hamburg
(volledige dokumentatie met brieven ;mud ik ter besehikking
van steller) bekeerd geweest. Er waren acht personen op
de kamer waaronder hij, en een superintendent uit Zweden.
Opeens zegt Th. N. : „Hier is iemand die niet op den rechten weg is en dat doet den Heiland zoo'n smert". Verder
aan het adres van den Superintendent : „En nog iemand
die niet de waarheid onderwijst, ook dat doet den Heiland
zoo'n wee t" Wellicht heeft volgens den universiteitsprofessor Th. N. vroeger naar Hamburg en Zweden gereisd om
die menschen te leeren kennen. De protestant heeft zich
bekeerd en werd op 11 Juni 1.1. gedoopt, gevormd en deed
ook zijn eerste H. Communie. Op dit oogenblik is hij uit
dankbaarheid te voet naar Rome om daarna zijn intrede te
doen in een klooster. 1k citeer dit eene geval omdat ik het
in al zijn details heb meegemaakt, al zal ook mijn getuigenis voor Sp. geen waarde hebben.
Eindelijk dan het Arameesch en de andere talen waaraan
de auteur met een brio van daverende zinnen vijf blz. wijdt
alsof dat het bijzonderste probleem is, en Th. N. speciaal
voor hem een grammaire in al die talen zou moeten samenstellen. Th. N. is geen philoloog noch een universiteitsprofessor en zal de taalvorschers wel nooit bevredigen.
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” ....Enkele arameesche woorden (in 't geheel een vijftigtal)
waaronder een drietal korte luidt het. De heer
Speleers is daarmee niet tevreden. Het zouden moeten
heelder opstellen zijn in 't Fransch, Arameesch, Portugeesch
enz. die de visionnaire hem wellicht persoonlijk zou moeten
deklameeren als een van-buiten-geleerd gedicht. Kom, kom
niet badineeren als men het over zulke ernstige zaken
heeft2). Bij hem is Been middenpersoon tusschen den
nuchteren wetenschapsmensch en den kritielcloozen wonderzoeker. Hij goochelt met slagwoorden als : grondige studie,
studie in de stilte der studeerkamer, grondig onderzoek.....
en hekelt tegelijkertijd het uitblijven van prof. Wutz' boek
over het probleem der talen in de visioenen.
Ik citeer: „wanneer men weet met welk gemak bijv. de
Antwerpsche havenarbeiders, zonder onderricht, alleen door
het herhaald hooren spreken, de meest vreemde talen voor
het dagelijksch gebruik aanleeren, dan verwondert het een
leek, als ik ben, wel eenigszins, hoe, niettegenstaande het
herhaaldelijk terugkomen derzelfde visioenen jaar in jaar
uit, en voor de lijdensvisioenen week voor week, Th. N.
er niet toe komt den arameeschen woordenschat waarover
ze beschikt, maar eenigszins uit te breiden, en dat ze steeds
aan de uitspraakfouten blijft kleven die zij zich eenmaal
heeft aangewend, en die prof. Wutz nopen tot ingrijpende
correcties''.
Hier moet de hooggeleerde universiteitsprofessor wel wat
verstrooid zijn geweest, waar hij uit het oog verliest dat
een havenarbeider al zijn aandachc concentreert op de taal
die hij hoort, verder met de vreemde zeelieden in aanraking
komt, en door allerhande gebaren en teekens zich alle
moeite geeft om zich te doen verstaan. Hun doel is die
taal voor hun gebruik aan te leeren.
Dit alles is wel niet bet geval bij Th, N. Daarover ondervraagd antwoordt ze meermaals : „Waarom spreekt ge altoos
over bijzaken, spreekt me liever over den goeden Reiland".
Th. N. hoort al die talen spreken, dat is ook al, maar
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geeft zich verder geen moeite om die ten gerieve van universiteitsprofessoren aan te leeren. Haar aandacht wordt
heel en gansch opgeslorpt door het verloop van het gebeuren zelf, door het aanschouwen alleen van den Heiland
wanneer Die er (in de meeste visioenen) in voorkomt. Zij
is getuige.... en als ze op die manier dan toch nog een
vijftigtal arameesche woorden en wendingen (die bezwaarlijk
korrekt zijn) weet te verzamelen dan iijkt ons dat heel veel.
1k heb meer dan eens negers onder elkaar — in hun taal
dus hooren brabbelen en ik belijd heel nederig dat mij
daarvan geen enkel woord Congoleesch is bijgebleven. Ik
schonk weliswaar meer aandacht aan hun zwart-blinkende
lijven en lachende koppen dan aan de taal die ze spraken
wat echter niet uitsluit dat toch enkele woordjes in mijn
brein zouden hebben kunnen naklinken.
Haar Grieksch dus : „jesous Xristos uios Theou BiosIk Jezus Christus Zoon Gods, levee ; een wel erg verdacht
gebouwden zin.... Daar kunnen we evengoed hetzelfde op
antwoorden maar voegen er nog dit bij : gesteld dat eenmaal het bovennatuurlijk karakter door de kerk officieel en
dus ook gunstig wordt erkend en uitgesproken, waaraan —
ik heb dat recht ik niet twijfel dan kunnen we zeggen,
dat 0. L. Heer deze verschijnselen heeft laten gebeuren,
niet om eventueele taalgeschillen te beslechten, noch om
wetenschapsmenschen voor te lichten, maar enkel — Th. N.
zegt het zelf om de wereld te toonen dat er „ein hoheres eingreifen - bestaat. Dat ze enkel lijdt om de bekeering der ongeloovigen en de versterking van het geloof bij
den evenmensch. Dat laatste ik beken het volmondig —
was ook bij mij het geval, en ik druk de hoop uit en durf
tevens aan den nuchteren prof. Dr. Speleers de verzekering
geven dat ook hij bij een eventueel reisje naar Konnersreuth
wat ik hem ten zeerste nogmaals uitdrukkelijk
aanraad
eveneens gesterkt en gelukkig zal weerkeeren.
RICHARD DEWACHTER.
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WEDERWOORD
vraagt me, mijnheer de hoofdredacteur, een antwoord
te willen inzenden op het hooger gesteld artikel van
den heer Richard Dewachter : Moet dat wel? U
had me, omdat U me — terechte of ten onrechte — eenige
bevoegheid toekendet een beoordeeling gevraagd over het
boek van Kan. De Hovre. Aan dit verzoek heb ik naar
mijn best kunnen voldaan en ik dacht dat ik me daarmee
van mijn task had gekweten. Daar ik Kan. De Hovre ken
als een gewaardeerd wetenschapsmensch meende ik niet te
mogen volstaan met de vaststelling dat het boek geschreven
is in een door den band korrekte en sierlijke taal en zich
prettig lezen laat, en met andere gemeenplaatsen die zonal
gewoonlijk bij een boekbeoordeeling neergeschreven worden ;
maar ik meende dat mijn vriend (Kan. de Hovre was rinds
jaren een vriend van mij en ik ben overtuigd dat hij het
nu nog gebleven is) wel om zijn wetenschappelijke naam —
recht had op wetenschappelijke kritiek en — van wege de
fouten van zijn werk — kritiek verdiende.
Ik denk dat een persoonlijkheid als Kan. de Hovre tegen
de door mij uitgebrachte ernstige kritiek wel bestand is. Al
mag de door mijn opponent den heer Dewachter gewraakte
uitdrukking „in een vloek en een zucht" wat familiair
klinken, heusch een tikje spot en een tamelijk groote dosis
wantrouwen (zie nota 2) heb ik in mijn opstel niet gelegd:
daarvoor acht ook ik de verschijnselen van Konnersreuth
— hoe men er ook tegenover sta — te belangwekkend en
te ernstig, zoomin als het overigens in mijne bedoelingen lag
ooit met afwijkende meeningen van anderen te gekscheren.
Ik wil, ten gerieve van mijn achtbaren opponent, den gedachtengang van mijn betoog in korte woorden als volgt
samenvatten, wellicht ook verduidelijken
1 e. Het werk van den eerw. kanunnik is zeer verdienstelijk compilatiewerk, Been wetenschappelijk werk in strikten
zin, want het brengt noch nieuw feitenmateriaal, noch

U
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nieuwe beredeneering der feiten : dan is het als propaganda
bedoeld, dock deze propaganda acht ik voorbarig vermits
de discussie over den card der verschijnselen niet is gesloten ; doelloos, daar de Kerk zich nog niet heeft uitgesproken en de geloovigen dus nog geen behoefte noch noodzaak hebben aan een waste meening ; gevaarlijk, omdat bij
negatieve uitspraak het prestige van in de Kerk gezagdragende schrijvers in 't gedrang kan komen, en het Bros
van het publiek, ook in de geloovige menigte al te gemakkelijk uitspraken van bedienaren der Kerk verwart met en
aanziet voor het oordeel der Kerk zelve.
2e. In het werk van den schrij ver heerscht dezelfde denkfout als in de meeste publicatien over Konnersreuth (zoowel van tegen- als van voorstanders): men verwart feiten,
affirmatien, en interpretatien, en dit onderscheid tracht ik
door de ontleding — in algemeenen zin — der hoofdverschijnselen duidelijk te maken.
Nu hoeft natuurlijk niemand fonder de lezers van Roeping, met mijn beoordeeling van het werk van den eerw.
beer De Hovre in te stemmen, en het komt niet in mij op
te denken dat ik iedereen van de waarheid mijner stellingen
zal overtuigd hebben. Integendeel mijn levenservaring heeft
mij geleerd dat men haast nooit, (ik schreef bijna „nooit-)
iemand met een vooropgezette meening, overtuigen kan. Ik
mocht dus niet verwachten geen tegenspraak te ontmoeten.
Wat ik echter wel mocht verwachten is, dat de eventueele
tegenspreker, mijne tweevoudige stelling zou weerleggen:
dat hij dus zou trachten te bewijzen:
le. dat de propaganda voor Konnersreuth niet voorbarig,
met doelloos, niet gevaarlijk is ;
2e. dat de schrijvers over Konnersreuth niet feiten met
affirmatien en interpretatien verwarren.
Dit doer mijn opponent R. Dewachter niet : het is blijkbaar niet tot hem doorgedrongen dat, in hoofdzaak, mijn
betoog loopt over : le. een vraag van praktisch nut : schadelijkheid of onschadelijkheid der propaganda voor verschijn-
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selen waarvan het bovennatuurlijk character niet vaststaat ;
2e. over een wijsgerige kwestie : het toetsen der gegevens
aan de philosophische begrippen : feit, affirmatie, interpretatie.
De behandeling dezer beide vraagstukken zou men even
zoo goed kunnen aansnijden bijv. bij de beoordeeling van
werken over spiritisme en occultisme of theosophie, die
meestal eveneens deze beide gebreken vertoonen.
1k ben ervan overtuigd, dat moest mijne boekbeoordeeling
gegaan zijn over een spiritistisch of occultistisch of theosophisch werk, mijn geachte opponent mijne in zijn oogen
gestrenge uitspraak, volmondig zou hebben beaamd, omdat
hij tegenover deze dwaalleeren, die eveneens op mystieke
verschijnselen aanspraak maken, onbevangener en meer onbevooroordeeld, dus objectiever staat, dan tegenover verschijnselen van mystiek uiterlijk in eigen geloofsbelijdenis.
Men moet echter den moed hebben en den rechtvaardigheidszin in eigen schoot denzelfden maatstaf aan te leggen
waarmede men anderen meet. (Ons geloof is overigens Been
blind gelooven, d.i. geen blind aanvaarden zonder wetenschappelijk onderzoek, anders verliest de theologische
wetenschap veel van haar zin, en de apologie geheel haar
zin).
Die maatstaf dien men aanleggen moet is het wetenschappelijk onderzoek : wil dit onderzoek doelinatig zijn dan
moet men het (welke methode men ook volgen wil: de
medische, philosophische of theologische) over de ijking van
het instrumentarium, (als ik me van dit aan de biologische
onderzoekingsmethoden ontleende beeld mag bedienen) het
eens zijn. Dit was de strekking van mijn kritiek op het
werk van kan. De Hovre.
Mijn geachte opponent wenscht zich voor het stand
nemen ten opzichte der verschijnselen te laten Leiden door
zijn gevoel, niet door zijn verstand ; niet door het wetenschappelijk onderzoeken, maar door het gelooven (niet verwarren met het Geloof) ; door het vertrouwen op het gezag
van anderen, niet op persoonlijke studie. Het is zijn volste
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recht dat ik hem niet ontzeggen zal. Doch ik wil hem op
die wegen niet volgen : gevoels- en gezagsargumenten mogen in het Leven der menschen waardevolle motieven bieden
voor hunne handelingen ; in de wetenschap hebben de eerste geen, de tweede slechts relatieve waarde. De bewerker
van de wetenschap en van haar minder bedeelde zuster, de
kennis, is het verstand ; zooals de philosophische correlatie
der vermogens onzer ziel met hunne gebieden : (gevoel =
het schoone ; verstand = het ware ; wil = het goede) het
uitwijst.
1k houd dus mijne dubbele thesis staande en..... zoolang
geen grondiger weerlegging ervan wordt geleverd, HO ze
ook staande. In alle geval laat ik de beslissing over aan
den lezer.
Wear de schrijver op den grond der zaken ingaat ken ik
hem niet volgen : niet omdat ik de discussie verlang te
ontwijken, maar omdat bij een wetenschappelijke beoordeeling over den natuurlijken of bovennatuurlijken oorsprong der verschijnselen men inderdaad, zooals mijn opponent het uitdrukt „het heele geval" moet beschouwen.
Edoch de uiteenzetting der resultaten van het onderzoek
van het geval in zijn geheel, zouden zooveel vellen druks
beslaan dat de heer hoofdredacteur voor maanden alle
enders kopij voor Roeping zou moeten terzijde leggen. Die
ruimte stelt hij niet te mijner beschikking.
Waarin ik mijn opponent zeker niet wensch te volgen
is in den hartstochtelijken toon dien hij nuttig heft geacht
aan te slaan. Ik wensch tegenover tegenstaanders steeds
hoffelijk te blijven.
1k zal me dus, heer hoofdopsteller met een pear kantteekeningen vergenoegen.
1. eenzijdig en tendentieus is iedere stelling : elks thesis
streeft er near, strekt er toe (fransch tend a) de overtuiging
uitsluitend d.i. eenzijdig aan zich te binden.
2. Zie hooger (zie note 2) in mijne tekst.
3. Bedoeld is minachting tegenover de wetenschap in
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het algemeen en ook tegenover onze katholieke wetenschap
in 't bijzonder.
4. Toch wel en herhaaldelijk, met uitzondering der
Tschecho-Slowakische en Japansche publicatien die ik wel
bezit maar niet lezen kan. De vertalingen ervan heb ik wel
gelezen.
5. 1k geloof en vertrouw ten voile in hun eerlijkheid
en rechtschapenheid ; zoo zeer zelfs dat de gegevens van
hun observatien het eenige en uitsluitend materiaal zijn dat
ik bij mijn studie van het Konnersreuther geval benuttig ,
alleen kan ik hunne gevolgtrekking niet beamen.
6. Het spijt me inderdaad dat mijn geneeskundige praktijk me belet een paar maand te Konnersreuth te verblijven
ten einde het geval medisch de visu te kunnen bestudeeren,
in de veronderstelling natuurlijk dat me daar natuurlijk de
vrije hand zou gelaten worden tot ieder noodig of nuttig
geacht geneeskundig onderzoek, war ik niettegenstaande de
stellige bevestiging van mijn opponent meen te mogen betwijfelen. Op een bezoek van een kwartiertje bij Th. N.
stel ik geen prijs : een aldus opgedane indruk is een kwestie
van gevoel, geen wetenschapijelijke observatie. Intusschen is
een studie der anamnestische gegevens (d.i. de studie der
waarnemingen door andere gedaan, trots de tegenstrijdige
meening van mijn opponent, een wetenschappelijk zeer
bruikbare en gebruikelijke methode.
7. Het „heele geval" omvat ook de geschiedenis der
ziekte van Th. N. die bij de beoordeeling van het geval
van doorslaand gewicht is.
8. Weer schrijver misschien niet dat het inprimatur alleen een „nihil obstat" beteekent, doch geenszins insluit
een adhaesie der Kerk aan de stellingen of de feiten in
een boek vooruitgezet.
9. Waarom zou een onbesuisde propaganda uitsluitend
kwade gevolgen moeten hebben? maar, enkele goede uitwerkingen nemen het ernstige gevaar niet weg waarop ik
wees. Overigens de wegen der Voorzienigheid zijn ondoor-
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grondbaar. Zij bedient zich ten goede zoowel van feiten
der natuurlijke orde als van feiten der bovennatuurlijke.
10. Zeer zeker : een paar ervan heb ik, in mijn opstel,
aangehaald.
11. De beteekenis van dit „dus" ontgaat me volkomen
protestantsch dus intellectueel?
12. Toch niet : ik wees er op dat Dr. Gerlich wel Doctor
is in de historische wetenschappen doch niet in de geneeskunde, dus hierin onvakkundig. Deze onvakkundigheid wordt
overigens bewezen door de fantastische diagnostische conclusie waartoe hij komt na een zeer ijvervolle studie eener
omvangrijke medische litteratuur. Daaraan kan het oordeel
van den medischen zegsman van mijn opponent niets veranderen. Deze zal de eindelooze reeks medische sophismen
die Dr. Gerlichs medisch werk bevat, wellicht oppervlakkig
gelezen hebben, echter niet onder de loupe hebben genomen. Wellicht biedc zijn zegsman mij wel eens de gelegenheid deze diagnose onder medici te bespreken. Hier is
het daarvoor niet de plaats.
13. Toch wel.
14. Dit getal gestigmatiseerden kan ik ten gerieve van
mijn opponent nog aanzienlijk vermeerderen. Mij zijn er
ongeveer 400 bekend. „Echte - stigmatisatien beteekent echter nog niet „bovennatuurlijke. Men verdeelt de stigmatisatien in le. onechte of kunstmatige, 2e. echte of spontane.
De onechte zijn kunstmatige door den drager teweeg gebracht. a. met het opzet te bedriegen. b. als uiting van zijn
godsdienstig gevoel. De echte of spontane zijn a. psychogeen. b. bovennatuurlijk.
15. Ik dacht in deze alinea mijn oordeel zeer omzichtig
te hebben uitgedrukt. Blijkbaar is dit tOch niet het geval.
16. Dat is inderdaad zoo.
17. Flier bevestigt mijn opponent dus zelf dat men deze
visioenen wetenschappelijk moet onderzoeken op hun inhoud
en toetsen aan alle interpretatiemogelijkheden.
REIM. SPELEERS.
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GANDHI ALS RELIGIEUSE FIGUUR
IV. (Slot)
IL
U zou ik nauwkeurig willen uiteenzetten, wat ik aan
gebrekkigs meen to ontdekken in de godsdienst van
Gandhi en in de geest van deze godsdienst, afgezien
van de dwalingen of van de dogmatiese gebreken.

N

Naar mijn mening waakt Gandhi niet scherp genoeg voor
de metaphysiese waarheid. Gandhi lijkt mij een snort hindoese
Socrates (sours met de uitstekende humor van Socrates),
maar heelemaal geen Aristoteles, en slechts zelden een Plato.
„Wie niet met met mij is, is tegen mij", heeft Christus
gezegd. Omdat hij de vleesgeworden Waarheid is. Wat niet
waar is, is vale. Wie niet goed is, is slecht. Ego sum via,
veritas et vita, hij en geen ander. En niemand gaat tot de
Vader dan door Hem. Omdat hij God is, is zijn openbaring
de enige. Omdat Jezus-Christus de twede Goddelike persoon
is der Heilige Drieenheid, kunnen noch Shri-Krishna, noch
Boedha, noch Mahomed God-zijn, noch „incarnaties" van
God, noch profeten van God))
Maar voor een Hindoe is God-zijn lets oneindig anders
dan wat voor ons de godheid is. Daarom kan Gandhi schrijven
dat „het Hindoeisme geen uitsluitende godsdienst is : in zijn
school is plaats voor de eredienst van alle profeten der
wereld", en loch met zichzelf en zijn varna in overeenstemming blijven.
Anderzijds verschilt de hindoese gedachtengang veel van
de grieks-latijns-christelike gedachtengang. Wij kunnen ons
beroemen op een strenge logica en op een zo volmaakt
1) Hetgeen natuurlik niet wil zeggen, dat men bij hen histories en
pragmaties elk karakter van steun moet ontkennen wat betreft sommige
fragmenten van waarheid, en ook niet dat men, met betrekking tot de
enige ware godsdienst, aan de godsdiensten die zij in het leven hebben
geroepen elk verblijdend karakter van vervanging moet ontkennen.
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mogelike juistheid van uitdrukking. De liindoes wenden zich
daar gaarne van of als weerzinwekkende hindernissen die
hun opgaan Haar het Mysterie in de weg zouden staan.
Het is zeker, dat op zich het Mysterie en dus de Mystiek
oneindig veel belangrijker zijn voor het 'even van onze ziel
dan de tastbare werkelikheid en de rationele duidelikheid.
Maar de hele vraag is te weten, langs Welke weg wij in
het Mysterie zullen binnendringen en wat onze Mystiek zal
zijn. Azie heeft zijn oplossingen, wij hebben de onze, gegrond op de incarnatie van Christus.
Wij gaan te werk in twee tempo's : verstandelike waarborg en daarna pas geestelike expansie. Inleiding in de
mystiek door het verstandelike of minstens voortdurende
overeenstemming tussen beiden. Een mystieke van onze dagen schreef, dat „een volmaakte acte niet alleen een acte
is uit liefde, vurig en volkomen, maar ook essentidel een
redelike daad ; want hoe vurig en volledig zij ook is, als zij
onvoorzichtig is en onredelik, dan is zij bevlekt met onvolmaaktheid ; het is dan niet het volmaaktste !neer - . „We prefer to think without contradiction'', zegt Pater Johanna S. J.,
Vallabha bestuderend. „We prefer to say that our logic also is a participation in the divine mind, although but virtual, and that is has therefor the right to control all our
assertions about God. Even the highest mystery cannot be
contradictory, however unintelligible it may be : it may be
above reason but not again").
Gandhi heeft er geen behoefte aan — hoe actief zijn verstand ook is, zoals wij hebben gezien, en hoe krachtig hij
ook beweert zich er aan te houden dat de Waarheid hem
eerst wordt aangetoond en bewezen, tenminste vanaf een
zekere diepte. Hij gebruikt vaker zijn „morele zit)." dan ziln
„verstand'', of zo men wil, meer zijn verstand, zijn intelligentie aangepast, aan de praktijk van het bestaan dan zijn
metaphysiese intelligentie, waarvan het eigenlike en formele
1) The Light of the East No. 4 januarie 1930.
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voorwerp het zuiver Zijn is. Daarin blijkt hij meer boecihist
dan hindoe. Boedha heeft, zoals men weer, beweerd de mensen slechts een practiese methode van bevriiding te brengen,
een „ voertuig" en niet een verklaring der wereld, een ascese en niet een metaphysica, een moraal en geen mystiek,
een pragmaties middel om tot het Neil te geraken, en geen
dogmatiese visie van het Doel en het Einde. Gandhi gaat
recht op het goddelike af, daar waar hij meent te „ voelen",
en, logies met zich zelf, duldt hij dat anderen eveneens zo
doen. Zo neemt hij in zijn Hindoeisme de cultus aan van
alle profeten der wereld. Daarom ook wantrouwt hij een
godsdienst door zendelingen verkondigd, een godsdienst die
exclusief is en veroveringen wil maken ; hij wantrouwt war
zijn vriend Rabindranath Tag ore heeft genoemd „de strenge
princiepen van sectariese geloven." 1) In den woord : Gandhi
is anti-dogmaties.
Net Protestantisme heeft, zoals ik heb gezegd, een grote
invloed gehad op zijn geest en heeft slechts deze diephindoese gesteldheid versterkt. Hij heeft er het Evangelie
ontdekt en de goddelike schoonheden daarvan, zonder de
dogmatiese verplichtingen van het Christendom. Men wordt
sours getroffen door de geheel modernistiese gedachte- en
gevoelsgang van Gandhi. „Het modernisme is zo oud als de
wereld," zei mij een missionaris „of op zijn minst even oud
als Indid". Nog Bens, het is een kwestie van metaphysica.
Mijn gevoelen zou zijn — en niet alleen het mijne — dat
dit hindoe- en Gandhi-modernisme niet noodzakelik van
peccamineus karakter is, en dat in zekere mate de uitwerking
ervan gelukkig heeft kunnen zijn, indien, zoals wij molten
veronderstellen, het Gandhi geholpen heeft om zich vrij te
maken van de letter van het Hindoeisme, conditio sine qua
non voor een zo niet formele dan toch minstens een ver-

') „Het geloof van de Dichter".
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dekte instemming met de Waarheid, of op zijn minst met
sommige van haar voornaamste aspecten. 1).
* *
*

Een twede tekortkoming van de godsdienst van Gandhi,
als men tenminste alleen de teksten raadpleegt, is de afwezigheid van de eigenlik gezegde mystieke vutigheid,
d.w.z. van een liefde die tot God gaat. En men kan dat
begrijpen uit het feit, dat hij omtrent de natuur van God
het minst verzekerd is. 1k herinner mij niet ook maar een
enkele maal in zijn geschriften de rechtstreekse uitdrukking
te hebben gevonden van zijn liefde tot God.
Het is niet mogelik te vermoeden welke zijn concrete
ideeen zijn over de mystieke wegen, en dat is zeer verwonderlik bij een zeer godsdienstige goon van dat Indie,
waar de Mystiek de voorrang heeft op alles, een bewonderenswaardig teken, zoals men kan geloven, van collectieve
predestinatie. Maar nog eens, wat weet hij van het „Hoogste - ?
De talrijke Avataras zullen de devotie niet erg bevorderen,
die bij ons ontspruit uit de dogmatiese kennis zelf. Om te
beminnen moet men kennen. Het yolk, naar het schijnt,
redt er zich uit door voornamelik te hechten aan een „incarnatie - , terwijl het al de andere verwaarloost : God is
voor hen de avatar die men verkiest boven de andere.
Een vriend van Gandhi die ik daaromtrent ondervroeg, twijfelde eraan of dit inderdaad gebeurde ; zelfs betwijfelde hij
of het y olk zeer diep geloofde in tal van incarna ties. De
houding zou wel ongeveer kunnen zijn als die der griekse
wijsgeren, welke overtuigd van het ondeelbaar karakter van
God, toch het volks-polytheisme spaarden, al was het maar
1) Men moet opmerken dat, als de Waarheid in zich, een geheel is,
sub en psychologies ondeelbaar, de individuen slechts een of meer
van haar aspecten kunnen begrijpen, en dat zij niet in staat kunnen zijn
om hun onderling verband te zien, noch het organies en voor hun volledige verhoudingen noodzakelike karakter, welks Eenheid de Waarheid maakt.
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wegens het waarheidsbeginsel dat het bevatten zou. Gandhi's
eclectiese verdraagzaamheid wijst er inderdaad op.
Wat er oolc van zij, tussen hem en de Eeuwige, ziet hij
niet zoals wij de Middelaar, waarlik God en waarlik Mens.
Voor ons is het Woord vlees geworden en heeft onder
ons gewoond, vol van genade en waarheid. Deze morgen
heb ik Het ontvangen. Hij is het die mij heeft verenigd
met mijn echtgenote, van Hem komt het doopsel van mijn
kinderen, Hij doet ons hechten aan de stad en aan geheel
de mensheid, in zijn Kerk en in de Liefde. Kortom in Hem
hebben onze 'evens het Wezen, in Hem ademen onze
zielen, in Hem bewegen wij ons. En dat is voor ons waar,
werkelik, metaphysies, histories en moreel en mystiek waar,
zonder de schaduw van hol symbolisme. Een Gandhi kan
niet wees van de vader zijn, maar, als ik het zo mag uitdrukken, wees van de Zoon. „Philippus, hij die Mij ziet,
heeft ook de Vader gezien". (Joh. 14-9).
* *
*

Het schijnt mij toe, merkwaardige tegenstrijdigheid, dat
de liefde voor zijn hindoese broeders, die Gandhi zo bewonderenswaardig bezielt, ook enigszins zijn godsdienst doet
afwijken, zijn ethical religion, zijn te „morele", te engelse,
te protestante godsdienst. Hij schijnt hen te beminnen om
henzelven, en te zeer naar God te gaan door Indie. Zijn
godsdienst neemt te vaak de allures aan van een mystiek
nationalisme. De motieven voor de liefde Gods moeten
gronden in God zelf.
Het is echter zeker dat de liefde tot de naaste de toetssteen is voor de liefde Gods, en dat een hart vol broederliefde gemakkeliker dan elk ander toegankelik is voor de
overvloedige goddelike liefde. En ik zeg vooral niet, dat
Indie niet ongelukkig is.
De geschriften van Gandhi en hecgeen zij vertellen die
in zijn nabijheid zijn geweest, getuigen in elk geval dat hij
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in zijn hart een groot vertrouwen heeft in de Voorzienigheid. „Deze man gelooft niet in God", zei hij van iemand,
sprekend over een katholiek van hoge positie die hij kende.
— „Wat, maar hij is katholiek ?" — „Ja, maar als hij iets
gaat ondernemen, onderzoekt hij eerst Welke de mogelike
resultaten zijn, in pleats van Gods wil te raadplegen en zich
in alles over te geven aan de Voorzienigheid". Schone en
heilige woorden van hem die God de Rots der Eeuwen
noemt. Zij brengen mij er toe met andere trekken, om niet
te veel nadruk te leggen op het ontbreken van zuiver
mystieke ijver, die ik meende te moeten aanwijzen in de
godsdienst van Gandhi.
* *
*

Ten slotte komt het mij voor, dat Gandhi aan het lijden
een te grote belangrijkheid heeft toegeschreven. I) VOOr alles
tracht hij zich door het lijden dichter bij God te brengen.
Ongetwijfeld, „de mens zal altijd de hartstochtelike slaaf
blijven van de Smart. Hij zal er altijd zijn schoonheid, zijn
kracht en zijn glorie van maken. Hij zal zich altijd daarop
beroepen, als hij een atoom van zijn vrijheid moet overleggen, zoals de gevangenen zich beroepen op hun ketenen
om de poorten van hun gevangenis open te lopen".2)
Maar het wil mij voorkomen dat Gandhi een zekere neiging vertoont om zich bovenmatig te hechten aan het menselik individu, aan zijn zeden, eerder dan aan die van God.
En daarin schuilt een verdekt gevaar voor hoogmoed. Er
is zeker een wonderlike en fundamentele evenredigheid in
gelegen, dat de vrienden van God ook de vrienden zijn
van het Kruis, en dat zij in hun ziel en in hun lichaam
de wet van het lijden beleven, die de wet is van deze
wereld die gered moet worden.
1) Het huwelik beschouwt hij bijvoorbeeld als een n val", „zoals de
geboorte er een is". (pag. 282.) Het een ander aanvullend aspect van
zijn overdreven strengheid.
2) Leon Bloy: La chevaliere de la Mort.
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Toch is het lijden in zich niet voldoende ; het wordt pas
op sommige voorwaarden doeltreffend, voorwaarden, die van
oneindig groter belang zijn dan bet lijden zelf.
„Wat zijn wij ?" zei mij een oude heilige priester. „Kleine
nietigheden. Wat is van belang ? Ons als zodanig te weten
tegenover God. Wat verwacht hij van ons, grote dingen?
Voor God zijn er geen grote dingen. Hij verwacht van ons
dat wij hem een vrolik gezicht tonen, terwij1 wij de kleine
moeilike dingen doen. Wat van bet grootste belong is, verzekerde mij deze heilige man, dat is te lachen met ons zelf.
Daartoe zijn wij slechts in staat, zo ging hij verder, omdat
wij voor het merendeel noch adelaars, noch zwanen zijn,
maar mussen : kleine dingen volbrengen die ons veel moeite
kosten met een vrolik gezicht. „God bemint hem die geeft
met een lachend gelaat". Jezus die al beitelend een voetbank maakt opdat oude mensen kunnen gaan zitten, geeft
aan de Hemel en aan de Aarde het prachtigste toneel dat
te aanschouwen is. Zo heeft hij dertig jaar geleefd, verborgen met zijn Moeder en zijn voedstervader. Een verborgen
Leven in liefde met Jezus, dat is .van belang ..... "

En deze katholieke goeroe ging aldus verder: „De grootheid van de christen is te hangen tussen twee afgronden,
en dit te weten : de afgrond van zijn ellende en de afgrond
van Gods grootheid, waartoe hij toch wil gaan. Hij gaat
erheen zoals hij kan 1 Als ik er niet heen kan snellen, dan
ga ik er langzaam heen, en als ik niet langzaam gaan kan,
dan kruip ik er heen," heeft Claudel ergens gezegd. Als
wij niet recht kunnen staan, Laren wij dan zitten, met een
vrolike gelatenheid, met een liefde die gaarne buigt. Onze
zonden zelf zullen dan tot iets dienen. 1) Zonder deze zonden zou God niet de gelegenheid hebben zijn Barmhartigheid uit te oefenen. Een katholieke ziel weet altijd de rechte
weg te herkennen ...... "
9 „Diligentibus Deum omnia cooperantur" (aan de Rom. VIII ,28)
leert de H. Paulus. Etiam peccate, voegt er de H. Augustines aan toe.
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„Als iemand”, zo voegde hij er ten slotte aan toe, „roeping heeft voor grote dingen, dan zal hij aanstonds zeker
voelen dat dit hout hard is. Maar het is beter kleine verstervingen te doen met een grote liefde dan grote verstervingen met te weinig liefde. Zeker, de boete heeft grote
invloed op Gods hart en op de loop der dingen. Maar laten
wij de orde niet omverwerpen door het lijden te brengen
op het niveau der liefde, die alleen het lijden heiligt, de
nederige liefde, de genadeliefde, de goddelike liefde van
J e zus....."

Zo spreekt het Christendom der Heiligen, heil der wereld.
*
* *

Het valt in het oog, dat het bestaan van diepreligieuse
zielen, maar die buiten het katholicisme Leven, moreel in het
goede, intellectueel in een waarheid met dwaling vermengd
buiten de positieve Openbaring van Christus, een zeer ernstig probleem is. Wij weten duidelik dat er op aarde als
geheimzinnige voortzetting van de zichtbare Kerk, een onzichtbare Kerk is, die alle rechtschappen zielen omvat, die
Gods vriendschap hebben.
Maar de moeilikheid words wreed, wanneer wij ons bevinden tegenover onversaagde, klaarblijkelik hoogstaande
zielen, die wij als zusterzielen kunnen beschouwen, en die
loch tot het Bind toe blijven weigeren niet alleen om tot
de kerk toe te treden, maar sours zelfs deel uit te maken
van de goddelikheid van Christus. Kunnen dergelijke zielen
behoren tot „de ziel der Kerk" ? Kunnen zij de heiligmakende genade bezitten ? Kunnen zij zich verheffen tot een
werkelik bovennatuurlike vereniging ? Welke speciale gedragslijn ten opzichte van hen ?
Daar ik alleen maar het recht heb een eenvoudige, geheel
persoonlike en zelfs tocaal provisoriese mening te hebben
over deze diepgaande kwesties zal ik mij liever tevreden
stellen te verwijzen naar de merkwaardige studies die kardinaal Billot heeft gepubliceerd in de Etudes (Parijs) 1919,
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1920, 1921, 1922 en 1923 onder de titel : La providence
de Dieu et le nombre infine d'hommes hors des voies normales du salut1).

Toch zou ik hier twee teksten onder het oog van mijn
lezers willen brengen,
De eerse is van Newman. „De ware godsdienst", zegt
hij, „is de top en de perfectie der valse godsdiensten ; zij
verenigt in ene enkele alles wat er goeds en waars is in
elk andere afzonderlik. En zo is het katholieke geloof grotendeels de combinatie van afzonderlike waarheden, die de
ketters onder elkaar hebben verdeeld, vandaar hun dwaling.
Zodat uit dien hoofde, als een godsdienstige geest was opgevoed in een heidense of ketterse secte, en er werkelik
aan gehecht was, als hij vervolgens tot het Licht der waarheid werd gebracht, hij zou overgaan van de dwaling
Haar de waarheid niet door te verliezen wat hij had, maar
door te verkrijgen wat hij nog niet had, niet door zich te
ontdoen maar „door zich te bedekken als met een twede
kleed, omdat zijn staat van sterfelikheid werd geabsorbeerd
door zijn nieuwe levensstaat". Ditzelfde geloofsprinciep dat
hem eerst hechtte aan de dwaling, zou hem nu hechten aan de
waarheid ; en dit deal van zijn oorspronkelike leerstelling dat
verworpen zou moeten worden als absoluut vals, zou niet
rechtstreeks op zij moeten worden geschoven, man indirect
door het ontvangen zelf der waarheid die eraan tegenovergesteld is. Een ware bekering is altijd positief, nooit negatief"2).
De twede is van Pere Ledrus, die ik in de loop van dit
artikel al meermalen heb genoemd : Zoals zij heden ter
dage is, is de indiese wijsheid een beletsel voor bekering.
1) Aanbevelenswaardig om te lezen is ook het seer interessante werkje
van Rene Lange S. J. over Le probleme theologique des Missions
(Xaveriana, rue des Recollects 11, Leuven.) Men vindt er een uitstekende bibliographie aangaande dit onderwerp.
2) Essai sur le develloppement de la doctrine chretienne chap I Sect.
VI § 2.
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Gij begrijpt het: de indiese wijsheid, en niet alleen zoals
men vaak zegt, de indiese hoogmoed 1
„Ja zij is een hinderpaal, de indiese wijsheid, en zij zal
het blijven zolang men zal beweren haar niet te kennen,
haar te schenden door de stappen van het proselytisme te
overhaasten. De bekering van de Hindoe is niet de betrekkelik gemakkelike overgang van de ongodsdienstigheid naar
het godsdienstig leven, of zoals de School zegt, van de
macht tot de overeenstemmende daad ; deze bekering veronderstelt de ontluiking van de godsdienstige voldoening
in bovennatuurlike onrust. Het gaat erom een gevoel van
behoeftigheid te brengen in deze verzadigde zielen om te
geven „une psychologie actuee a se reconnaitre en puissance theologale - , om de ogen te openen voor de gave
Gods.
„Een wijsheid moet men niet omver lopen, men moet
haar opvoeden. Maar elke opvoeding is het werk van Lange
geduldsoefening, a fortiori de theologiese opvoeding, de
opvoeding van een kern. Het gaat er niet om in de hindoese mentaliteit een of ander idee in te planten van het
katholicisme, zelfs niet de overtuiging van relatieve superioteit, maar een duidelik begrip van de bovennatuurlike godsdienst, een smaakvol begrip : sapientibus debitor sum....
„De Hindoe moet er normaal toe komen voor zijn bekering te begrijpen dat dit niet is het overgaan van de ene
secte naar de andere, — de bakermat van de Christus is
geen secte — dat deze bekering geen verandering is van
godsdienstige orde, — hetgeen minder duidelijk is, en meer
conform de indiese opvatting van een godsdienst — maar
dat deze bekering de noodzakelike goddelike en oneindig
wenselike bekroning is van de morele godsdienstkracht, het
inplanten van de Wilde loot in de Wijnrank van de Middelaar, buiten Wie elk godsdienstig leven zonder worm en
levenloos is met betrekking tot de goddelike rechtvaardigheid,
ons ware Heil. Zo is de wet, de dharma, de christelike
heiligheid voor te stellen aan de wijzen van

Indie.
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Zijn wij zo ver van de prediking van Christus aan de
geletterden van Judea 7" 1)
Zal Gandhi, de geletterde van Indie, eenmaal door de
genade van de Vader het geloof in de Zoon vinden ? Hij
is reeds oud : zal hij in de korte tijd die hem nog rest,
de geheitnisvolle slap doen 7 Er zijn zielen, merkt St. Thomas
ergens op, voor wie verscheidene menschenlevens nodig
zouden zijn om tot de volheid der goddelike waarheid te
komen. Is de „grote ziel" — Mahatma Gandhi — een van
deze zielen 7 Een vraag zonder antwoord, of het moest zijn,
dat de feiten zelf het antwoord erop gaven.
„Pusey,- zo zei Leo XIII met melancolie over deze leider
van de Oxford-beweging, „is een brug : hij laat anderen
voorbijgaan, maar zelf gaat hij er niet over".
Na Gandhi, naast hem, om hem, al hij zelf misschien
niet over gaat, zouden anderen over kunnen gaan . . .2).
LEOPOLD LEVAUX
P. S. Ziehier het telegram van 22 April 1931.
De verklaringen gedaan door Gandhi 21 Maart j.l. tegenover enige journalisten brengen een hevige onrust teweeg
in de kringen der missionarissen in Indie. (De journalist
heeft aan Gandhi gevraagd of, als Indie eenmaal onafhankelik
geworden is, hij gunstig gestemd zou zijn om de zendelingen
te handhaven. De Mahatma heeft geantwoord : „Indien de
missie in plaats van zich te beperken tot zuiver menslievende
Baden en bijstand der armen, proselyten zouden maken
door middel van mediese bijstand en scholen, Ban zou hun
lot m.i. niet twijfelachtig zijn. Ik zou hun verzoeken te vertrekken. In een land, welk ook, zijn alle godsdiensten goed
en die van Indie zijn bizonder aangepast aan het yolk. Wij
hebben er geen behoefte aan ons geestelik te bekeren."
1) Les races humaines.p p. 97-98.
2) December 1930. Men meldt uit Madras dat de vroegere directeur
van het tijdschrift Jong Indie, het or aan van Ghandi, tot het katholicisme bekeerd is....
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Als dit telegram waarheid spreekt, wordt er een zeer
ernstige kwestie gesteld : wat zal de houding zijn van Gandhi,
meester van Indid, en die der Hindoes in het algemeen,
ten opzichte der Katholieke Kerk, zonder het Apostolaat
onveronderstelbaar.
Christus vereren is niet de Kerk vereren. „Het hindoeisme",
zegt Gandhi „is geen godsdienst die door zending wordt
verbreid. - Dat maakt hem niet geschikt om onze zending
te begrijpen en te aanvaarden. Een Indiese, Nehra, dochter
van een lid der Conferentie der Ronde Tafel, en moeder
van de pandit Jawaharal Nehru, lid van een invloedrijke
bond, nauw verbonden aan het bolchevisme, met wie ik de
gelegenheid heb gehad onlangs te spreken over dit telegram en deze kwestie, heeft mij slechts dit geantwoord
„De toekomstige constitutie van Indie — die reeds opgesteld is — verzekert allereerst de gewetensvrijheid aan
alien en de vrije uitoefening van alle godsdiensten". ja,
maar hoe vat men dat op ? ? ? En als alle proselytisme is
uitgesloten en verboden ? ? Als men apostolaat onderdrukt
als deel uitmakend van die „rigides principes des croyances
sectaires - , die Tagore verklaart te haten ? ?
Een katholiek kan niet zonder angst deze karat van de
kwestie onder de ogen zien, die ik toch in dit postscripturn heb gemeend te moeten onderlijnen.
L. L.
Vertaling W. v. d. Griendt.
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KRONIEK
ANNEXIONISME ......
Onder voorzitterschap van Prof. dr. H. Burger werd vanaf 22 Mel
j.l. te Utrecht de Dietse Landdag gehouden, de derde in de reeks landdagen, door de „Nederlandse Unie beurtelings in Vlaanderen en RijksNederland ingericht. Na een begroetingsmiddag en een „nederlandse film-avond onder leiding van de heer A. van Domburg, hadden Zondagmorgen 23 Mei de sectievergaderingen plaats (een uitmuntend geslaagde historiese onder voorzitterschap van dr. Moller, waarin Pater dr. D. A.
Stracke S.J. sprak), in de algemene middagvergadering voerde Prof.
Vlamynck (Kiel) het woord over de grootnederlandse politick van Willem de Zwijger en tenslotte hield Prof. Burger de rede, waarover wij in
ons vorig nummer het een en ander schreven.
Voor zover de reedsgenoemde namen nog een voldoende garantie zijn,
moge mijn verzekering ,gelden, dat er in Utrecht een uiterst net gezelschap
bijeen was: hoogleraren en journalisten, zakenlieden van standing en
Kamerleden (nederlandse en „belgiese ), geesteliken en socialisten, advokaten, ja zelfs advokaten-procureurs. De hoogeerwaarde heer Deken van
Utrecht zetelde in de aanbevelingscommissie, waarin Professor Pompe en
Jan Engelman niet ontbraken.
Alles bijeen: een uiterst net gezelschap, ter vergadering uitmuntend en
geestig gepresideerd door Prof. H. Burger.
-

-

Ziedaar echter, dat zich ons aller vriend, de driestar-redakteur van de
„Volkskrant
ernstig ongerust maakt. Hi' is op de landdag zelf niet
aanwezig geweest, hoewel ook hi' tot de bekende en uitmuntende journalisten van ons land behoort. Maar hi' heeft een verslag gelezen, de pen
ter handgenomen en een artikeltje geschreven, waarin hij verklaart „zorgen bij de vleet to hebben. Dat is natuurlik allemaal weer het gevolg
van die ellendige malaise (zie Max van Poll: Crisis en Herstel, deel II,
derde hoofdstuk: Degevolgen: De sovjet-russiese bedreiging, enz., „de
driestar-redakteur van de R.K. Volkskrant heeft zorgen ). „Industrie en
landbouw" moet hi' op de been houden en hoofdartikeltjes schreven voor
zijn krant. Het artikel eindigt:
„Daarom moet de beweging, welke men in ons land maakt, levendig
worden betreurd en als niet on gevaarlijk gesignaleerd. "
Daar zit nu het netgezelschap, aanbevolen door de Deken van Utrecht,
-

1 )

-

-

,..■■•,■,,.......,,,■.1

Heeft de Volkskrant deze erfenis van vreesspoken overgenomen van
,,Het Huisgezin", dat zich al in Thijm's tijd tot de in dit opzicht reactionnaire organen mocht rekenen? (Vgl. Vercammen: Thijm en Vlaanderen, biz. 220).
1 )
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Mag. Alb. C. Doodkorte O.P., Pastoor Lagerwey, Pater de Veer, Prof.
Pompe, om alleen maar enige katholieken te noemen ...... Levendig betreurd en niet ongevaarlik.
eerste de beste ......
Gewogen en te licht bevonden, door lang niet
Intussen: men kan met de „ernst" en de „zorgen bij de vleet" van
deze liedengeen ernst maken, zo lang zij in staat blijken in enkele reels
schrift zoveel ondeskundigheid en volslagen onjuistheid uit te stallen, als
deze driestar-redakteur doet. lemand die van de stand van zaken, om niet
eens te spreken van de bedoelingen, zo weinig afweet als deze auteur, kan
men nauweliks te woord staan, — het een ik dan ook niet doen zal.
verbuiten de Dietse Landdag om
de
Slechts ednpassus
dient even naar vorengehaald. Zij luidt:
„Men herinnert zich den tijd toen Belie aanspraak maakte op deelen
van ons land: Zuid-Limburg en Zeeuwsch-Vlaanderen, en de eenstemmigheid waarmee heel ons yolk zich teen dien toeleg verzette.
Maar hoe zou men hetgevonden hebben, indien in die periode Limbgers, voorstanders van de aanhechting van Belie, zouden hebben samengespannen met de Bel en en te Brussel of eiders voor die aanhechting
zou hebben betoogd?
Welnu, welke recht hebben wij, Nederlanders, om wijziging te willen
brengen in den staatkundigen toestand van Belie en de extremisten onder
de Vlamingen in hun afscheidingspogingen de behulpzame hand te bieden?"
Inderdaad: wij herinneren ons ...... maar wij maken verder van onze
hersenengebruik op de door God gewilde wijze, en stellen geen twee
zaken op e en lijn, die niets, maar dan ook helemaal niets met elkaar te
maken hebben.
Origineel is de bekende driestar-redakteur overigens geenszins: de niet
minder dan hi' bekende belgiese socialist Huysmans is zijn voorganger.
Deze illustre voorganger van de katholieke journalist betoogde in een den
herinneringsrijken „Volkskrant --schrijver niet onbekende vergadering te
Amsterdam, dat ergeen belies annexionisme bestaat, maar wel ...... een
nederlands, dat beoogt Vlaanderen bij Nederland te annexeren.
Dat ergeen belies annexionisme bestaan zou hebben, gelooft zelfs de
driestar-redakteur niet. Maar het kan nuttig zijn hem
niet onze lezers
summier te wizen op zijn onjuistheid: dit belgies annexionisme en de
groothederlandse idee en beweging op e en lijn te stellen.
1 ) Is de herinneringsrijke schrijver vergeten dat het nederlandse
Kamerlid Van Groenendaal c.s. inderdaad heeft samengespannen?
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Het belgies annexionisme van 1830-1819, van 1880, 1916, 1918, 1919
en 1920 en volgende jaren beoogt: aanhechting aan Belie van histories
nederlands territoir teen de wil van de nederlandse bevolking; dit annexionisme is officieel door de belgiese regering en de belgiese Koning geleid 1 ) om Belgie's ekonomiese en militaire belangen to dienen.
De grootnederlandse gedachte van Willem de Zwijger, Koning Willem
I, Borms en dr. Moller beoogt het nederlandse y olk in Rijks-Nederland
en Vlaanderen zijn voile rechten to geven. Dit is den leiders van een yolk
niet slechts een recht, maar strikte pLicht en taak.
Hier isgeen sprake van, dat de nederlandse staat in aangelegenheden
van de belgiese staat ingrijpt; het nederlandse yolk bemoeit zich met......
zichzelf. Dat God dit ene yolk van Dollard tot Duinkerken laat wonen,
is een onomstootbaar feit. Dat het zuidelik deel van het nederlandse yolk
zich verzet teen
een belgiese regering die dit yolk verdrukt en zedelik,
g
godsdienstig en ekonomies to gronde richt, niet slechts recht, maar plicht.
Dat het nederlandse yolk in de staat Nederland belangstelling toont, niet
recht, maarplicht.
Indien de Nederlanders in Belie afscheiding wensen, wensen zij dat
allereerst, niet wij. Teen zijn wil zal geen vlaamse Nederlander in het
Rijk Nederland worden opgenomen. Een — eventueel — grootnederlandse
staat stichten, dient na rijp beraad en onderling overleg to geschieden
met volledige instemming van de natieleiders der beide partijen.
Maar wie zal hun betwisten thans, na honderd jaar belgiese onderdrukking, theoreties recht te hebben op een eigen staat als hun natuurvoortkomstig recht? Of, wanneer, hoe en met welke middelen zich dit
alles in werkelikheid zal realiseren, is een andere vraag, die op 't ogenblik nog slechts in discussie is, hoewel de geschiedenis voortgaat. Maar
legaal en rechtvaardig zullen deze middelen blijven, terwijl doel en
middelen van het annexionisme uit hun aard illegaal en onrechtvaardig
zijn.
Het komt ons voor, dat van enige analogie tussen het belies annexionisme en degrootnederlandse beweging een sprake is:
het belies annexionisme heeft als Joel: ekonomiese, politieke en milltaire versterking van de staat Belie
g
ten koste van een andere staat; als
middel:gewelddadige overname van souvereiniteit over Nederlands territoir.
Degrootned. beweging heeft als doel: verwerkeliking en uitbloei van
het wezen van gans het nederlandse yolk. Dit is een natuurrecht. Het
middel zal afhangen van de omstandigheden, maar zal in elk geval wettig
1 ) Men leze A. Tardieu: La Paix

Paris, 1921 --- blz. 241 vlg.
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en rechtvaardig blijven, al kan het zeer wel de belgiese staat het bestaan
kosten. Dat de staat in diepste wezen een middel is in handen van het
yolk, niet omgekeerd, zal langzamerhand zelfs de bekende journalist wel
weten. 1)
In een --- niet afgedrukte -- beschouwing van een onzer bekende juristen las ik Huysmans t stelling gekarakteriseerd als „een perfide leugen-.
Voor de suggestie van de bekende journalist heb ik geen andere kwalificatie, tenzij die van domheid.
10 junie '32.
GERARD KNUVELDER.
IS, QUERIDO, f
De figuur van Querido hoort tot de meest omstredene uit onze letterkunde: verworpen als rim-ram en slechts enkele reels waardig gekeurd
bijvoorbeeld in de litteratuur-geschiedenis van de Vries-Greshoff, is hi'
door anderen bewonderd en verheerlikt als een onzer allergrootste schrijvers. Ons oordeel staat zonder de minste twijfel aan de zijde der bewonderaars met deze reserve, dat de mateloosheid in Querido hem
veelal verleidde tot een overdadig-woekerende stijl, die de lectuur van
zijn werken vaak tot een beklemming maakt. Een epies visioenair in
wie een innig en hartstochtelik lyricus schuil ging — en ik vraag mij
af, of deze laatste niet het eigenlike, het diepste wezen van deze joodse
mens was. Zijn onmiskenbare ijdelheid was slechts de keerzijde van een
intense behoefte aan waardering, aan bewondering van zijn inderdaad
grandioos oeuvre. En is deze behoefte niet een teken van een overheersing der zachtere, diepe gevoelens der ziel? Is Josua Hereira de oude
Jood uit zijn „Volk Gods'', niet de belijdenis van Querido's diepste wezen:
een vurige en tedere hunkering naar een rijk gevoelsleven, een leven.
ewijd aan de God der Vaderen?
g
Ik houd de herinnering aan deze Jood, die tegelijk een goed Nederlander was, levend: om de breedheid en mildheid van zijn geestes- en
gemoedsleven. Aanschouwe deze Josua Hereisa thans de God zijner
Vaderen, die ook onze God is, in de overweldigende gloed der Schoonbeid, die hi'j bier op aarde zo hartstochtelik liefhad.
GERARD KNUVELDER.

1 ) Naschrift: Dat ik mij hier to optimisties uitgedrukt heb, blijkt uit
het feit, dat zelfs een hoogleraar als Prof. v. d. Grinten dit ternauwerhood weet. Ik kom op deze aangelegenheid in een volgend nummer terug,
wanneer ik tevensgelegenheid zal hebben Prof. Veraart's gewaardeerd
artikel to beantwoorden.
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BOEKBESPREKING
Dr. F. A. Vercammen: THUM EN VLAANDEREN. ,--- De Spieghel,
Amsterdam; Het Kompas, Mechelen, 1932 ,--- 284 blz., fl. 4.25 ing. fl. 5.25
geb.
Dit kloeke boek van de katholieke Brabantse Groot-Nederlander doctor
F. A. Vercammen over de eerste doelbewuste katholieke Groot-NederlanderJoseph Albert Alberdingk Thijm: een hartelik welkom!
Dit werk zal voor velen, om meerdere redenen, een verrassing en verheuging zijn. Voor verreweg de meesten toch, openbaart de lectuur ervan
dit kultuurfeit van de eerste rang: dat de meest bekend katholiek van de
negentiende eeuw, bekend als auteur en maar al to vaak eenzijdig aan het
nageslacht voorhouden als Vondelvereerder, bekend niet minder als principieel katholiek, tevens een vurig en overtuigd Groot-Nederlander was.
Het moest de niet-katholieke Prof. Gel zijn, die in onze dagen het
eerst weer eens, in een zeer curieus artikel in „Leiding", de aandacht
vestigde op dit somrnigen ongetwijfeld griezelingen bezorgend verschijnsel, dat hun thans algemeen erkende voorman niet slechts vagelik
schwarmend, maar nuchter overtuigd Groot-Nederlander was en bleef,
zijn ganse leven door.
Bij Thijm vinden we, in de vorm van zakelike stellingen en uitvoerige
beschouwingen, zijn Grootnederlanderschap gefundeerd op een wijze, die
zijn tijd ver vooruit was. 1 ) Ik citeer uit Vercammen's boek de stellingen,
zoals Thijm die 8 Oktober 1858 voor zijn Vrijdagse vereniging heeft .ontwikkeld en verdedigd:
„Bevordering van Nationaliteit is bevordering van volksgeluk.
Degrondslag, waarop men doorgaands in ons vaderland de nationaliteitgebouwd acht, is een valsche. 't Is een dwaling, dat de omtrek van
haargebied met de staatsgrenzen van ons koninkrijk zou over-een-komen.
De dwaling ter dezer zake leidt tot veelzijdige verarming van het Nederlandsche yolk.
leder Nederlander, die een beschaafd en maatschappelijk man wil zijn,
moet het zijne bijdragen tot algemeener kennis en juister waardeering van
onze nationaliteit en arbeiden aan hare bevestiging op de ware grondslagen.st inzicht in het onderscheid
Welk een — voor die tijd! — verrassend jui
tussen nationaliteit en staat! Welk een begrip van de betekenis der nationaliteit spreekt uit deze ons thans zo eenvoudig en juist klinkende stel------1 ) Men vergelijke bijv. rnaar eens, hoe nog in one eeuw een toch
buitengetvoon scherpzinnige geest en voortreflike Nederlander als
Struycken nog gevangen zat in het staatsbegrip, en dientengevolge de
vlaamse-grootnederlandse beweging moest misverstaan.
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linen,
waartegenover echter nog tal
van katholieken (en niet-katholieken!
in ons land volslagen vreemd staan. Thijm is, behalve ,een gevoelig artist
engoed historicus, ook een man geweest met een Scher en moedig verstand. Dat blijkt uit dit ganse boek, waarin de auteur de consequenties, die
Thijm uit zijn stellingen trok, bijeen verzameld heeft tot een boeiend geheel,
dat een volkomen moderne mentaliteit bewijst, waarbij de horretjes-politiek
van zogoed als alle katholieken wel erg schamel afsteekt. Ook in dit opzicht blijkt Thijm onze eerst groot-emancipator, een man die wellicht dieP en breder grondslagen heeft gelegd voor het gebouw der nederlandse
(waarin inbegrepen katholieke) volkskultuur dan Schaepman.
Thijm is niet een uitsluitend gedrevene door zijn katholieke bezieling,
maar kent ook een „volstrekt-nationaal eenheidsstreven - , zooals Vercammen het noemt, met de bedoeling alle krachten van het nederlandse yolk
tot hoogste en rijkste ontplooiing en ontwikkeling te brengen. De partijpolitieke gedachten van Thijm werden door dr. Vercammen helaas niet
in de kring zijner beschouwingen opgenomen: het zou interessant zijn gedetailleerd te vernemen, hoe Thijm als Nederlander gedacht heeft over de
groepering naar partijen, en de daarmee gepaard gaande splitsing van zijn
yolk in onze staat.
Vercammen verhaalt vooral uitvoerig van Thijm's liefde voor Vlaanderen en de Vlamingen, zijn noeste arbeid, het kontakt tussen de delen
van de nederlandse stam nader en dichter bij elkaar te brengen: een respektable cultuurarbeid voor &n mens, immer met scherp inzicht in de op dat
ogenblik heersende toestand verricht. Geen wonder, dat Thijm zich
ontwikkelt van de man die in een jeugdroes onder invloed van de gebeurtenissen van 1830 zijn staatsgenoten oproept „vol moed den Bel ter
neer- te houwen, tot de nationalist, die het wraakt, dat „het yolk, en het
grootste deel der geleerde waereld, de gekleurde streep niet over (durft),
die de slak der Staatskunst, kruipende van de Zeeuwsche wateren naar
de Duitschegrenzen tusschen Holland en Belgien heeft achtergelaten. Het
schoonste koninkrijk der waereld is in tweeen gescheurd, verdeeld onder
tweegoevernementen, veroordeeld om tot onderling nadeel twee tegenovergestelde belangen te vertegenwoordgien — en nu heeft Kunst en Wetenschap (dus meenen Wetenschap en Kunst) niets beters te doen dan
maar te berusten in de uitspraak der Politick. „Et queue politique, mon
Dieu!"
Achtentwintig jaren was Thijm, toen hi' de staatsgrensradegde
deer
tot de screep die later Gerretson's ironie zou opwekken.
Achtentwintig jaar, toen hi' het schoonste koninkrijk der waereld (dat
van Willem I) met zulke loffelike termen huldigde, die slechts in de
scherpste tegenstelling staan tot de denigratie van de waanwijsheid ,ier
geleerden en kunstenaars die, aangewezen op elkaar, los van elkaar 'gun
b2langen menen te kunnen behartigen!
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Achtentwintig jaar, Coen hi' de politiek een veeg uit de pan toediencle,
wijl zij haar primair belang: bet dienen van het algemeen welzijn van het
yolk niet slechts negeerde, maar positief bemoeilikte. Hi' zal het „nut"
van de screep verduideliken als hi' zegt: „Wat storen wij ons aan den
slagboom, die de Regeeringen goed hebben gevonden tusschen ons te laten
vallen. De dichters vliegen er overheen, en de opdelvers der wetenschap
gaan er onder door. Die slagboom is alleen goed ...... ja, waarvoor? Dat
staat nog te bezien! Voor de suffisance van een dik gebuikten politikus,
die, met zijn stijve systemen, noch bukken wil, noch springen kan."
Met Thijm's ontwikkeling en stuwkracht hield die van het nederlandse
yolk intussen geen gelijk e tred. Dat is de mistroostige conclusie uit V eratho
cammens
k, dat jn
effekt op niet-katholieken, maar vooral op
kzi
boe
lleken, metterdaad betrekkelikgering is, het een overigens afdoend bewezen wordt door het feit, dat ergeen bewuste traditie in Grootnederlanderschap bestaat vanaf zijn figuur tot op heden, — dat het dit boek
moest zijn, waarin Thijms betekenis in deze aangelegenheid duidelik gemaakt wordt.
Wat Vercammen ons niet duidelik maakt, is het antwoord op de vraag,
hoe Thijm over de staatkundige hereniging van de beide delen der nederlandse stam dacht r Vercammen roert dit maar terloops aan toch
verdient deze vraag breder beschouwing in verband met zijn waardering
van depolitiek (in het algemeen en van zijn tijd in het biezonder).
*

*

*

Vercammens Utrechtse dissertatie is een boek, dat hoop geeft voor de
toekomst. Het is een voortreflik exemplaar van het specimen proefschriften: nauwkeurig bewerkt, goed geschreven, origineel in zoverre het
meestgeheel onbekende feiten aan het licht brengt. Maar het is meer dan
dat: het brengt feiten *van betekenis aan het licht, het een de meeste
dissertaties zorgvuldig nalaten; het is een boek met een gelukldge voorg
keur, waarvan reeds de eerste de beste reel
blijk geeft („het boek, dat
een Grootnederlandse apologie ma heten").
Ik deel echter het door Prof. Gel
geuite bezwaar (N.R.Ct., 30 Junie
Y
'32 avbl.), dat het boek onhistories is opgebouwd. Men krijgt eruit geen
idee van Thijm's ontwikkelingsgang, noch voor de evolutie of to an
der behandelde denkbeelden. Een font, die dr. Vercammen in een eventuele herdruk kan wegwerken.
Ondanks dit bezwaar doet mijn respekt voor dit voornaam geschreven
en uitgegeven boek mij verlangend uitzien naar Vercammens volgende
publicaties, waarin hi' enkele Brommiaanse aanwensels ongetwijfeld zal
afleren, 1 ) nu hi' een zelfstandig „geleerde" ma heten. Ik hoop dat Ver„Zodat een keener verzekert", schrijft Vercammen, ons door zijn geheimzinnigheid dwingend tot de lastig ingedeelde noten achterin het
boek de toevlucht te nemen om die„kenner'' te ontdekken. Waarom noemt
hi' de naam van de goede man niet?
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cammen een onderzoek zal instellen naar de invloed van Thijms grootnederlanderschap op de keus zijner novellen, de bewerking en gedachtegang ervan. Het komt mij voor, dat op dit gebied — ongetwijfeld moeiliker te exploreren dan het door Vercammen reeds onderzochte! — nog
ontdekldngen te doen zijn. Bij een zo sterk grootnederlands bewuste geest
als Thijm blijkt, moet dit bewustzijn voortdurend werkzaam zijn geweest.
De wenselikheid naar een onderzoek van Thijms staatkundige gedachten
in verband met Groot-Nederland bracht ik reeds boven naar voren. En
tenslotte wacht nog vrijwel het gehele veld onzer negentiende-eeuwse
letterkundige arbeid op bewerking in dit opzicht: de „gunstige uitzonderinged' die belang stellen in deze aangelegenheden: Potgieter, Da Costa,
Multatuli, Huet. Dr. Vercammen heeft nog een breed arbeidsveld voor
zich! Good luck!
GERARD KNUVELDER.
Dirk Coster: NIEUWE , GELUIDEN —, vierde, herziene en bijgewerkte
druk, Van Lo hum Slaterus, Arnhem — 1932 — fl. 2.95 ing., fl 3.95
gebonden.
Het wordt langzamerhand tijd Dirk Coster in ere te herstellen, — in de
eer althans die hi' naar aanleiding van zijn letterkundige arbeid inderdaad
verdient.
De heer E. du Perron is in„Forum - — het soms wel geestige en altijd
leesbare onafhankelike tijdschrift dat echter alle gemoedsdiepte en levensernst mist, het ts., waaraan auteurs als ter Braak, de Perron, Greshoff e.d.
meewerken, auteurs die Vondel niet een honderdste van de belangrijkheid
toekennen van henzelf... — in „Forum - is de heer E. du Perron een fel
artikel begonnen te gen Dirk Coster, waarin hi' zonder twijfel
waarhe
waarheden
zegt. Wil hi' echter eerlik zijn, dan zal hi' er niet omheen kunnen Coster
in de waarde te laten die hem toekomt. Dat is niet die vangeestelik leider
van zijn yolk in ethiese zin. Zo goed de „Marginalia - bedoeld zijn en zo
belangrijk als persoonlik tijdsdokument, hoe edel van allure zoekers als
Coster en Havelaar streven —, het leiderschap in geestelike aangelegenheden, het stichten van nieuwegodsdiensten, eist figuren van resoluter statuur, eist — op zijn minst — overtuigden van him waarheid. En zelfs daarvan is de fijnzinnige scepticus Coster, met slechts een zekerheid: die van de
wereldbeheersende kracht der liefde, maar matig overtuigd. Behalve de
liefde des harten heeft een mens ook de waarheid van het dogma voor
zijn intellekt broodnodig om de eeuwige zaligheid voor zich te kunnen
verwerven. Welk een inmense zakelike zekerheid moet niet bezitten de
man, die leider in zedelike zin des yolks wil zijn! Van deze zekerheid is
Coster niet bezeten; hi' is in veler oog Ofwel een gevaarlik dwaalleraar
Ofwel een vaag humanist, en icon zo de toorn van katholieken en heidenen
gelijkelik opwekken. Als godsdienstig-zedelike leiders hebben Coster en
Havelaar hun yolk niets meer te zeggen.
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Geheel anders staat het met Costers letterkundige arbeid in en ere zin.
Als commentator van onze oude en nieuwe dichtkunst verdient Coster
de lof: een der tveinigen to zijn die in een doorgaans zuivere — zij het niet
immer ongeaffecteerde — stijl de letterkunde nader tot het intellektuele
deel van het nederlandse yolk to hebbengebracht. ,Nieuwe Geluiden"
heeft onmiddellik betekenisgekregen om de bijna honderdbladzijdige inleiding van Coster. In eerste instantie bedoeld om de verzen der bloemlezing, is het werk een inleiding geworden, waarbij de verzen illustratiemateriaal werden, dat noodzakelike completering door de lectuur der
volledige bundels gewenst maakt. Costers inleiding „regt an" tot lezen,
en hiermee kan hi'j zijn doel bereikt achten.
Er is veel kritiekgeoefend op de keus der fragmenten. Inderdaad: er
staan enkele overbodige figuren in de bundel, er ontbreekt van sommige
belangrijke figuren 'on er werk, dat een ander licht op hun dichterlike
persoonlikheid werpt.
Er is kritiekgeoefend op de inleiding zelf. Wederom terecht: een dergelike beschouwing bergt de noodzakelike subjectieve elementen in groepering, in beschouwing, heeft ook soms een neiging tot het trekken van
conclusies, die wellicht maar ten dele opgaan.
Maar depositieve betekenis van deze inleiding overstijgt Loch verre
de betekenis dergemaakte detailfouten. Het is een klaar en, naar ik overtuigd ben, zo objectief mogelik gehouden commentaar, — en dit is zonder
twijfel niet licht geweest voor een persoonlikheid die to schrijven had over
figuren, die hem bij herhaling zo honend hebben aangevallen. Klaar en
objectief, in een rustige, niet moderne, maar massieve stijl, waarde en ik
slechts 66n, maar dan ook zeer ernstig bezwaar heb: het essay wekt
vertvachtingen die door de volgende gedichten niet worden bevredigd.
De terminologie van deze auteur en zijn statige stijl zijn als het ware
voortdurend ingesteld op het heldendicht, op het verhevene, het majestatiese. Coster schrijft een proklamatie in een wereldschokkende terminologie om een slechts voor de stad, maar geenszins voor het land, laat staan
voor de wereld, belangrijke mededeling to verkondigen.
Afgezien hiervan, en afgezien van de flarden en resten ethies leiderschap die ook ruimschoots door deze inleiding zwerven, is zij een
meesterlik stuk commentaar op de nederlandse dichtkunst vanaf 1910 tot
heden, datgeraadpleegd moet worden door ieder met daadwerkelike belangstelling voor onze contemporaine lyriek. Het is bovendien de uitspraak van een ernstig denker over het leven, die men even hoog waarderen kan als elke anderepersoonlike uiting, zolang .de auteur er niet de
waarde van een bovenpersoonlike uitspraak aan gehecht wil zien.

GERARD KNUVELDER.
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Michael Gold: JODEN &ANDER GELD -- Leiter---Nijpels, Maastricht,
1931.
Een roman kan men dit boek eigenlik niet noemen: het geeft een snelle,
maar soms diepe kijk op het leven der arme Joden in de East Side-wijk
van New-York. Het is van een felle realistiek, van de la ere zowel als
ho ere werkelikheid. Men krijgt echter den indruk, dat de ho ere geloofswerkelikheden onder de Wen voor de schrijver een anachronisme
worden, zo zij het al niet reeds zijn.
„Zij was niet heelemaal goed bij het hoofd; haar ellende had haar vergiftigd en maakte haar opstandig, alleen passieve menschen zijn „goed bij
het hoofd.De niet-passieve Gold is opstandig, en terecht! maar hi' vergeet
niet het boek te doorzaaien met zijn rijk sprankelende humor. Aangrijpend
is het werk niet; het is te verbrokkeld am een diepe indruk te vestigen.
Maar het is diep-menselik aangevoeld en sterk geschreven.
Om een aantalpagina's
vooral in het begin — moet het werk voorbehouden blijven voor rijperen.
GERARD KNUVELDER.
De Vrije Bladen: Schrift 7: G. Rietveld: NIEUWE ZAKELIJKHEID IN
DE NEDERLANDSCHE ARCHITECTUUR. — De Spieghel, Amsterdam r 1932.
Zoals bekend, is het tijdschrift „De Vrije Bladen" zijn negende jaargang begonnen met het uit even van „schriften - , d.w.z. het heeft het
systeem van werken der Franse cahiers overgenomen en publiceert geen
tijdschriftafleveringen met gemengde inhoud, maar afleveringen met werk
van een auteur. Zo verscheen een novelle Vele narnen van Beb Vu k, een
bundel opstellen over muziek De eene grondtoon naar Matthijs Vermeulen,
eenpaar bundels verzen o.a. van S. Vestdijk en Halbo C. Kool („Scheryen -, dat wij reeds eerder bespraken), een studie van Gerard Walschap
over de houtsnijder Jan Cantre, terwijl laatstelik het licht zag het bierbovengenoemde geschrift over architektuur van Rietveld. Doorgaans zijn
de schriften van d ,iigdelike kwaliteit, maar dit laatste nummer stelt teleur.
Iemand die Blanco tegenover de nieuwe architektuur staat, zal uit dit
geschrift van architekt Rietveld niet veel wijzer worden. Het is verward en slechtgeschreven. De redactie van de Vrije Bladen moge
niet alleen op vakdeskundigheid toezien, maar ook op de uitdrukkingsmiddelen en de stijl-techniese verzorgdheid van haar uitgaven.
GERARD KNUVELDER.
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S. de Roeck: HET VIJFJARENPLAN IN DE SOVJET-UNIE. Kath.
Vi. Hogeschooluitbreiding — 1932.
der . Vi.
Het is mij eigenlik 'n voislagen raadsel: hoe de leiding Kath.
Hogeschool-uitbreiding ertoe gekomen is, 'n dergelik boekje, dat niet alleen
geen cent waard, maar in zekere zin gevaarlik is, uit te even. Op biz. 37
zegt schrijver: „Dan toch is te recht te vreezen dat dit economisch systeem
al spoedig de andere landen zal overrompelen en dat zijn theorieen van gelijkheid en afschaffing van 't kapitalisme bij tal van zwoegers een gretig
geloof zullen vinden"; inderdaad, als deze zwoegers op een manier als
hiergeschiedde „objektief - worden voorgelicht, is er zeker gevaar voor!
Wat wil schr. eigenlik met z'n werkje: propaganda maken voor 't kommunisme; ervoor waarschuwen; het werkelik objektief bezien? Geen van drieen
gebeurt, er wordt alleen een beetje (maar zeer gevaarlik) gekoketteerd,
zooais de M. al terecht opmerkte.
Wie op 't eind van het vigjarenplan hier 'n brosjuurtje over schrijft.
moet toch meer doen dan alleen de cijfers van de opzet uit een officieel
boek overnemen — hi'j moet toch ook nader beschouwen, wat er inderdaad
bereikt is, en laten zien hoe ditplan voor 'n zeer root deel mislukt ma
heten. Op biz. 35 wordt doodleuk beweerd: Het eerste plan loste het
vraagstuk van de graanproductie op. 'n Uitgave van 't Genootschap
Nederland—Nieuw Rusland zou zoiets beweren, van de K.V.H.U.
idt voor
ge de
mag objectiviteit verwacht worden. Eenzelfde bemerking
bewering, dat „de cOoperatie tot gemeenschappelik gebruik van den bodem
feitelijk voor de kleine boeren voordeelig was" (biz. 32), of voor die over
„de revalorisatie van 'tgeld - (blz. 26) of de aanduiding van de vijfdagenweek (blz. 24).
De eerste drie hoofdstukjes even behalve die hier aangehaalde uitleggingen, 'de cijfers der Sovjetregeering, — zijn dus voor 'n zuivere bestudering van 't vijfjarenplan vrijwel geheel waardeloos. In het 4de hfst.
---- algemene beschouwen en over 't russies kommunisme bevattend —
worden de onnozeiheden bepaald interessant. 't Is wel naief, te doen alsof
de sovjets eigenlik pas ontdekt hebben dat vrijhandel vermoedelik 'n betere
ekonomiese maatregel is dan protektie; 't is nog naiever te menen dat
alle radikale ontwapeningsvoorstellen der Sovjets zo buitengewoon eerlik
an behaive de heer L. de Roeck
emeend waren; ik geloof niet dat iemand
g
deze zin (biz. 89) zou durven neerschrijven: „Per slot van rekening moet
dus het yolk in de Sovjet-Unie meer dan in gelijk welk ander land der
wereld den indruk hebben van rechtstreeks voor zijn eigen te werken."
De overtalrijke naiveteiten in dit boekje maken de waarschuwing: „als
we van onzen tijd willen zijn, moeten wet het Sovjetisme emstig beginnen
te bestudeeren" vooral toepasselik op de heer de Roeck zelf.
Kan de K.V.H.U. de verdere verspreiding van dit gevaarlike boekje
niet tegenhouden?
KAREL MARTIENS.
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DE KARDINAAL
Zij hebben bij zijn dood hem wel zeer luid geprezen
maar nooit begrepen hoe hij een der hunnen was ;
een van hun stam — maar niet een met hun wezen,
omdat Uw Rijk voor hem geen klank, maar een bedoeling was.
Waarvoor hij uur op uur gebeden en gestreden,
waarvoor hij dag aan dag te velde heeft gestaan
en, met hun borne bloed belemmeren in zijn leden,
eenzaam en stil voor U hun plichten heeft gedaan.
Als een verlaten held, die weinig volgers telde
onder een yolk, van harte lauw en doof, •
hieft Gij hem tot een groat rood vuur en stelde
hem als een Aanvoerder over Uw strijders voor 't Geloof.
Nu hij is heengegaan, zijn zij tot hem gekomen
en hebben zich verwonderd aan zijn zegepraal ;
tot hun herleving zondt Gij hem uit Rome
om onder hen te sterven als him Kardinaal.
A. J. D. VAN OOSTEN.
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BIJ DE DOOD VAN KARDINAAL
WILHELMUS VAN ROSSUM

E

EN ontroerend moment in de verheven rouwstoet, die

het ontzielde lichaam van deze hoogwaardige man
vooraf ging en volgde, was voorzeker de figuur van
Monseigneur Joosten, de missie-bisschop, aan Wiens wijding
deze Kardinaal zijn laatste energien had willen besteden.
Zo wist dit Leven tot op het laatste moment zijn verheven stijl te behouden, die door deze twee kwaliteiten
gekenmerkt wordt : stipte vervulling van ambts- en standsplichten , rusteloze werkijver om Gods Rijk over de wereld
te verbreiden.
*
* *

In de levensbijzonderheden, die bij dit overlijden bekend
zijn geworden, komt deze nauwkeurige plichtsvervulling
wel zeer aanschouwelik naar voren in het feit, dat deze
man, die op pauselik bevel de regelmaat van het kloosterleven en de sobere stilten van de kloostercel moest prijsgeven voor een romeins paleis met zijn dagelikse audienties
en voor een taak, die Bans de wereld omvatte, — toch aan
de constituties van zijn heilige wader Alfonsus trouw bleef,
en zijn ontzaglike werkzaamheid wist ondergeschikt te maken
aan de observantie van de kloosterregel, waardoor zijn
persoon en zijn werk dat karakter van kloeke bezonnenheid
verkregen, het imponerend gezag, van al wie zich zelf beheerst en van al wat in die strange stilte der zelfbeheerstheid bedacht is.
In deze naar buiten uitgestorde tijd, waarin uit gebrek
aan prakties geloof en uit geestelike onmatigheid, regal en heilig
voorschrift om heel wat minder snort van arbeid, zo gemakkelik worden verwaarloosd, is deze Karninaal, die zijn
kloosterlike stand om Willa van purper en waardigheid
nimmer verloochende, een bemoedig in g voor alien, die de
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strenge orde verkiezen boven de willekeur van de natuurlike werk-ijver.
Door deze Beschrankung uit bovennatuurlik motief, door
dit meester blijven van zichzelf te midden van de zwaarste
en de meest gevarieerde arbeid, kon deze man, die in
waarheid een eminentie was, de kwellende zorg verdragen
van vele kerken, de ontzaglike last van het opperbestuur
over de propaganda des Geloofs; voorzeker een waardigheid in de Kerk, die hem gemaakt heeft tot de rechterhand van de Paus, zooals de lijkrede hem noemde, maar
die tevens bij hem de veel-eisende moed veronderstelde,
te kunnen instaan, dat het dringend bevel van Jezus Christus, het „gaat en onderwijst alle volken" ook in dit tijdperk der kerkelike geschiedenis werd uitgevoerd.
Ondanks de techniek, waarover dit: tijdperk beschikt, en
waardoor de verbreiding der waarheid heel wat vlugger en
makkeliker kan plaats vinden dan vroeger, waren het toch
zeer ongunstige tijden, toen deze Kardinaal zijn wereldtaak aanvaardde. Wat had het westerse ras, dat zijn booste
instincten in een wereldoorlog had uitgevierd en zich terecht verachtelik had gemaakt, nog te leeren aan de gekleurde rassen ?
Toen begreep deze wereld-bestuurder, dat het allerdringendst noodzakelik was, de universaliteit van het
Evangelie aanschouwelik te maken, en aan te tonen, dat
het de waarheid was voor alle stammen en volken, de
blijde boodschap van God aan elk schepsel. En het beste
middel daarvoor zou moeten zijn een eigen inlandse priesterschap en de godsdienstige belijdenis zo mogelijk in de
plastiese vormen van elk yolk.
Zeer zeker, deze kentering in de metode der geloofsverspreiding, ze lijkt zoo simpel: maar wie weet na te
denken en ze weet te plaatsen in de omstandigheden,
waarin ze zich voltrekken moest, zal moeten toegeven, wat
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een doortastendheid hiervoor vereist werd ten aanzien van
westerse zelfgenoegzaamheid en westers imperialisme.
*
* *

Wel kostbaar derhalve is het ]even, dat met deze dood
van de aarde verdween. Al zijn nobele krachten waren
uitsluitend rechtstreeks in dienst van het enig noodzakelike,
in strenge ascese en onderworpenheid aan kloostertucht bewaarde het zijn heldere energien tot op het laatste toe, en
was aldus het best berekend tot de opperste leiding bij de
vervulling der wereld-taak, die vanaf den dag van haar
stichting de Kerk is opgelegd: de tactvolle en toch onversaagde propagandiste to zijn van Jezus' onvervalste leer bij
alle volken.

M. MOLENAAR M.S.C.
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DE HEER AUGUSTUS
De allervurigste heer Augustus spreekt tot ons,
en ik kan niet aannemen, dat er 6án van ons op-.
lettend is. Heb ik mij wel ooit zoo eenzaam gevoeld tusschen zooveel menschen ? En hoe wreekt
zich het woord, wanneer het misbruikt wordt in
onoprechtheid. Want het vuur van den heer Augustus kan in mij geen vuur ontsteken : ik verlang
nu zeer om terug te zijn nabij het roncit'oogje over
het water, nabij het water, in wiens beschaduwde
bochtjes de smalle forel weifelt en droomt.
En nog heeft de allervurigste heer Augustus geen
derds van zijn betoog behandeld, zoo vrees ik.

822

DE VERHEVEN DOODE
Het is nauwelijks merkbaar, dat dit lichaam
zonder leven is. De uiterste verrichting van dezen
doode moet zijn geweest, het vreemde sterven, die
laatste vermoeienis algeheel in lichaam en ziel als
een donkerte langzaam voort-trekkende, te aanvaarden zonder aarzeling, wel vertrouwende, dat
hierna het Licht van God heerlijk hem zou omvloeien, de kracht van God hem zou ontvoeren
uit alle nood. Want — ik bid U: aanschouw dit
gelaat, dat van een ernstig slaper is, die voor geen
onheil bevreesd is.
De doodsAdok luidt over de menigten, die opdringen naar dit lichaam zonder !even : hoor dit
monotoon, nauwkeurig muziek, trefzeker, na zoos
veal tellen en niet meer of minder de onzichtbare
klop van de zware, de borne kamer op het oud
gonzende brons : wij ontkomen niet, elk tijdsdeel
een nadering des doods : wij ontkomen niet.
Toch zijn de eergeschenken aan dezen verheven
gestoryene veal en kostbaar : alsof het ge yiel, dat
over hem alleen ander ons alien, de dood was
neergevallen. Het feest van rouw zoo rijk aan pracht
van stoffen, aan klaag-choraal, aan zegening, uitvierende zich naar zoo'n innig droef ritueel, alsof
nu waarlijk voor het eerst, als een onverwacht
wonder, in hem een doode ontdekt was ender ons.
Wanneer het avond geworden is, wat zal het
eenzaam zijn in de spelonk, waarheen wij dit lichaam
nu yery oeren gain.

823

VOLKSLIEDJE
Aan dit oud liedje zal elk wijsgeer zich ergeren:
het is onwetend als Lieselotje: het wil niet iets
beter weten : het verhaalt gevalletjes, die niet uit%
komen: het vermaakt zich aan een boat roosje op
een kwispelstaart, en telkens verdwijnt het in een
dwaas klein refrein, telkens duikt 'het Haar boven
weer met hetzelfde potsierlijk gebaartje.
Toen echter een arm mensch dit liedje hoorde,
gaf hij den bedelaar bij de brugieuning bet laatste
geldstuk, war hij bezat.
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OUD SPAANSCH FRAGMENT
Dom Gaspar de Toledo met zijn honderd slanke
cavalieren : en deze • herfstmorgen was vol zon en
geurende koeite.
Onder de donkere rondboog door van de slotpoort : hoor de driftige stappen der paarden over
het plankier van de grachtbrug.
Hoog in het zadel bedwong Dom Gaspar de
Toledo met forsche spanningen der leidsels de onstuimige renlust van zijn volbloed voskleurige hengst,
duwde vaster de harige breede stormhoed met
pluimen op zijn hoofd, en voelde zich plotseling
als een wereldveroveraar, onversaagd krijgs-avonturier, wiens heersch-gebied was grenzeloos.
En meteen dat hij de vervaarlijke galop zou gaan
beginnen, waarvan hij 's nachts had gedroomd,
grimmig, hardvochtig met zijn honderd zwijgende
cavalieren den vluchtenden vijand achterna, hoorde
hij de stem van zijn moeder : Gaspar, jongen, heb
je wel gedacht aan je boterham.
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IN MEMORIAM MATRIS.
De nacht is hoog boven het huis
en blijft zacht in de wolken zingen,
de regen komt aarzelend aan mijn ruit
en over de oude dingen,
die hier van u nog gebleven zijn
een kleed, een portret, een verlangen,
en over mijn hart, waarin een kl-in
knagen van onrust bleef hangen
want ben ik nog wel zoo van u als daze
vertrouwde geleiders van uw bestaan?
ben ik niet yer uit uw leven
op donkere wegen gegaan ?
de nacht is hoog boven het huis,
maar het zingen komt wonderlijk Hader,
een stem in den regen waait aan mijn ruit:
„wat zoo in het bloed werd gedragen
dat het een hart werd en een volkomen
samenstemmen van vreugden, niet to verstaan
dan in de stilts der eigen droomen,
kan nooit uit mijn oogen gaan."
GABRIEL SMIT
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ERVARING WORDT HERINNERING.
Rom re avec les choses reelles, ce n'est rien ; mais avec
les souvenirs! le coeur se brise a la separation des son es
tant ily a peu de realite dans l'homme.
CHATEAUBRIAND.

V

OOR wie in het verleden leven kan, beteekenen tien jaren
niet veel ; voor wie jets verwacht van de toekomst,
zijn ze nog altijd tien jaar to Lang, Want hij schrijft
zijn eigen geschiedenis voor zich uit met den haast van een
droom. En leert men niet, dat droomen de schitige vlucht
zijn van de laatste beslapen seconden naar een vergetelheid,
die niemand pent?
Daar zijn menschen, die worstelen tegen den nacht, maar
als het eenmaal weder licht geworden is in hun vertrek,
weten zij niet meer, dat zij vochten om hun leven. Zij weten
niet meer, wat hen benauwde. Zij weten niet meer, dat
geheel hun menschelijk bestaan de inzet is geweest van een
angstigen droom.
Zijn wij niet alien zoo, zoolang we leven in de scherp
belichte werkelijkheid van onzen eigen dag ? Eerst een rijp
geworden geslachc verzamelt zijn herinneringen in kamer aan
kamer. Het wijst u zijn voorvaders aan en toont de wapenrusting van een held, die een leven geleden is omgekomen•
Zulk een geslacht leeft in den schemer. Hoogstens verwacht
het nog de teederheid van avondglanzen door het venster,
maar spoedig sluit een vreemde hand de luiken voor den
nacht.
Heeft het u nooit getroffen, hoe een oud geworden man,
die mijmerend van zijn verleden vertelt, sours aarzelt achter
een volzin, welken hij uitsprak ? Hij maakt een korte pauze
voor zichzelven, als Wilde hij daarin het verhaalde nog
eenmaal beleven, Maar dit gelukt hem niet. Niemand krijgt
bier op garde weerom, wat het leven hem ontstal. Dus gaat
hij verder en het listige verstand verschalkt hem met den
valschen troost, dat zijn herinneringen nuttig zullen zijn voor
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het luisterende nageslacht. Maar niemand teert op het geheugen van een ander. Moeizaam verzamelt elk zijn eigen
schat. De oude verteller bouwt voor zichzelve alleen een
verblijf in den schemer, waar hij zich warmen kan aan zijn
gedoofde bezieling, nu hem de kou in het bloed sluipt. Hij
geniet zijn laatste vreugd aan de dingen, die hij „onthield-,
immers wat wij aan de vergetelheid „on thouden - kunnen,
vormt eenmaal ons laatste en liefste bezit.
Chateaubriand heeft onzen aard doorzien. Te breken met
de werkelijk-bestaande dingen, scheen hem een makkelijk
vaarwel, maar bij de gedachte dat wij moeten scheiden van
iedere herinnering, brak hem het hart. Zoo weinig werkelijkheid is er in den mensch, dat hij het heengaan zijner
droomen niet verdraagt.
Herinnering is onze laatste troost en onze zoetste zonde.
Want de herinnering vleit ons. Zij doer dit reeds, zoodra
zij ons beslopen heeft. Daggs na de nederlaag vervalscht
zij onze zwakte, tot een moed, die breken moest op overmacht. Zij spins ons in binnen de dingen, die wij eens bebegeerden, ook al bereikten wij die nooit. Zij maakt ons
langzaam lam. Zij hangt ons zwaarder aan bij iedere beweging,
totdat wij volkomen in rust zijn.
Reeds in de jeugd begint die overwoekering van het verleden. Maar dan heeft onze intelligentie nog weerstand. Zij
is nog arglistig. Zij aanvaardt het gebeurde nog om het
te projecteeren op de toekomst. Wij nemen wel herinneringen mee, dock wij buiten ze uit als evaring.
De ervaring is ons eerste offer aan den dood. Echter dit
offer words met zoo veel voorbehoud gebracht, dat wij gelooven kunnen, nog te bouwen aan ons Leven, terwijl we
bezig zijn, voorzichtig onzen naam te griften in den zerk,
die ons zal dekken.
Tien jaren van ervaring zijn er weinig in een wereld, die
duizenden jaren bestaat. Het zijn er genoeg voor den enkeling, die eenzaam cusschen alien zijn onvervreemdbare
plaats koos. Hij kan in dezen tijd zich zelf bevestigen.
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Dagelijks werd hij wijzer door het Leven, dat dagelijks scherper den reuk van den dood krijgt. En elken dag zal hij met
grooter liefde zijn ervaring kweeken, totdat zij hem geheel
heeft overwoekerd. Dan nog bemint hij haar als vredige
herinnering. Hij zal er niet van kunnen scheiden op het
oogenblik, dat hij van alles scheiden moet. Zijn hand plukt
op de boorden van het doodshemd bloemen, die er niet
• meer zijn. Doch hij droomt daarbij van bloemen, die er
waren, vroeger, vroeger. Brekende oogen weten alleen nog,
dat er eenmaal Licht was. Die troost in de laatste van alle
voor ieder van ons.
Volgens een wijze legende, zou Homeros nog jong zijn
geweest, Coen hij zijn Alas- dichtte. Dit heele heldendicht
berust op de prille waarneming van oogen zonder ervaring
daarachter. Het is volmaakt reeel. Het is niet gedroomd, het
is gezien. Over den dichter van de Ilias schreef Ernest Hello:
„hij blijft een onsterfelijk kind. De kenmerkende epitheta,
die hun naam aan hem ontleenen, de homerische epitheta,
worden verklaard door zijn leeftijd. Zij hebben het karakter
der kinderlijkheid Homeros kijkt veel meer rond dan hij
nadenkt. Hij beziet Achilleus en omdat de snelheid van diens
voeten een waarneembare eigenschap is, die door een kinderoog terstond word[ opgemerkt, zal hij voortaan die eigenschap onscheidbaar verbinden met het begrip Achilleus
en altijd zal Achilleus voor hem „de snelvoetige" zijn. Wanneer hij ons Achilleus gewond of zelfs verlamd zou voorstellen, dan zou hij hem nog „den snelvoetigen" noemen.
Homeros is de dichter van de waarneming". — Hektor
neemt afscheid van Andromache en de kleine Astyanax schreit.
Op het wondermooie heldenschild, dat Hefaistos vervaardigt,
groeien de bonte arabesken van het landelijk bestaan. De
grijze Priamos valt neder aan Achilleus' voeten en smeekt
om het lijk van zijn zoon, zijn oude hoofd bestrooiend met
stof ten teeken van uitersten roues. Wij zijn daarbij, als dit
gebeurt. Maar deze feiteii leeren ons niets. Straks zullen
wij onze gevolgtrekking maken, wanneer de strijd gestreden
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is, of wanneer het boek is uitgelezen. Want hier is voor
dichter en lezer hetzelfde besef van n' abijheid. Hier is het
zelfde loutere kijken, dezelfde waarneming zonder ervaring,
dezelfde kinderlijkheid, zooals Hello dit ongerepte zien
heeft genoemd. Niets in de Ilias vergaat ; het eene tafereel
volgt op het andeere, dat wel verschoof, maar geen verleden werd. De Ilias is het epos van den strijd. Dat wil
zeggen : het epos van de bestendige tegenwoordigheid.
Het boek over Odysseus daarentegen ontwierp Homeros
volgens de legende eerst op later leeftijd, toen hij al Lang
de blinde zanger was, die vele steden en landen bereisd
had. De Odysseia is het epos der herinnering. Zij is het
heldendicht van de ervaring
Muze, vermeld mij den man, in ervaringen rijk, en die veeltijds
Rondzwierf, toen hij de veste van 't heilige Troje verwoest had;
Steden en velerlei menschen aanschouwde hij, leerde hun volksaard
Kennen en had veel jammeren op zee in zijn hart to verduren,
Zwoegend voor eigen behoud en bezorgd voor der vrienden tern keen.

Zoo begint de Odysseia in de vertaling van Vosmaer.
Achilleus en Hektor waren helden, zij vochten blindeling
tegen elkander, zonder omzien en zonder vooruitzicht. Er was
voor hen geen verleden en geen toekomst, maar al wat leven
en dood kunnen behelzen, werd samengevat in het oogenblik
van den strijd. Zij veranderen niets. Zij worden niet ouder of
wijzer. Zij leven, zooals helden leven, zonder to sterven. En
als de eene eindelijk toch wordt verslagen, besluit het boek
met zijn lijkfeest. Het eindigt met zijn eeuwigheid, Hij stied
doch veranderde niet.
Odysseus is geen held. Hij is ervaren. Door een wereld
van monsters en fantasmen slaat hij zich been ; voor geen
verleiding bezwijkt hij, in geen gevaar komt hij om. Rond
hem is alles mythe of droom. Zijn sluwe ervaring is in dit
boek de eenige werkelijkheid. Dagelijks vernietigt Penelopeia,
als een godin van het Licht, de spinsels van den nacht. Uit
diep verlangen weeft zij wat zij vernietigen zal. De avonturen
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van Odysseus op zwerftocht naar de rust, zijn als de weefsels van Penelopeia. Zeshouden Been realiteit. Polyphemos en
de Cyclopen, Circe en de Sirenen, de Laistrugonen en de
Lotophagen, Scylla en Charybdis, Kalipso en de lieflijke
Nausikad, geheel Hyperia, het eiland der Phaiaken, de dolende
rotsen en het rijk van Aiolos, noon van Hippotes, zijn de
figuren van een droom. Geen oog heeft ze gezien, zooals
ze hier beschreven staan, maar in de herinnering van een
blinden zanger was dit het beeld van een verzonken wereld.
Odysseus zwerft er doorheen , steeds ongedeerd. Want daar
is een enkele macht in den „bitter beproefden - Odysseus,
die hem weerstand geeft tegen verleiding en bedreiging. Die
macht is zijn ervaring. Doch als Eumaios, de grijze zwijnnenhoeder van Ithaka hem den weg .heeft gewezen naar huffs
en als de minnaars uitgeroeid zijn uit de woning, zet hij zich
neder bij Penelopeia en verhaalt van het verleden.
Toen weer beiden hereenigd zich hadden verheugd in hun echtheil,
Smaakten zij samen de vreugd, elkanderen veel te verhalen
D'eedle Odysseus zeide haar dan, hoeveel hij aan anderen
Onheils bracht, hoe veel hij verduurde in allerlei onspoed,
Alles haar noemend • zij hoorde met vreugd zijn verhaal, en de sluimering
Zonk op haar ooglèen niet, aleer hij haar alles verteld had.

Ervaring wordt herinnering. Dit boeiend verhaal aan zijn
vrouw werd Odysseus, sluwste bedrog, omdat het vol zelfbedrog stak. Wat hij met Teed doorstond, vertelde hij met
vreugde. Maar hij was machteloos geworden om het nog eens
te doorstaan. Wij noemen het voorbije schoon, om ons te
troosten tegen de wetenschap, dat het zonder wederkeer is.
Zoo sloopt het Leven ons door ons in schijn te verrijken.
Het geeft ons droomen in ruil voor de werkelijkheden, die
het ons ontrooft. Het biedt dagelijks nieuwe ervaring, opdat
wij niet met een ledig hart zouden sterven. Doch het beneemt dagelijks iets van onze kinderlijkheid, die zondei
ervaring wil blijven. Het maakt ons wijzer door ons te verzwakken.
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In een verhaalfragment, dat Gerard Bruning schreef, (hoe
vreesde hij, die jong gestorven is, het ouder-worden 1) zitten
een vader en een zoon naast elkander in schouwburgfauteuils.
,,De erfgenaam las een krant, praatte, lachte. Roger luisterde
die stem groeide naar de stem van den vader, en in zijn
lack hoorde Roger den vader lachen, die geen rechtvaardigheld meer vermoedde ; de hand die de krant vasthield, wordt,
wordt de hand van den vader. De vader gaat in hem herleven en hij zal geen rechtvaardigheid meer vermoeden, hij
zal geen geloof en geen hoop en geen liefde meer kennen".
Dit is de tragiek der ervaring. De hand, die nog niet
grijpen kan, zal eenmaal worden als de hand, die noodgedwongen loslaat. Want de ervaring maakt ons slim, doch
zij blijft altijd slimmer dan wij ooit kunnen worden. Hoe
meer wij onze list gebruiken, hoe fataler zij ons vernietigen
zal. Zij leert ons, hoe men het leven verovert. Doch wie
het leven wint, zal het leven verliezen.
Gelukkig dus, wie onbevangen afstand weer te doen van
zijn recht op ervaring 1 Gelukkig zij, die steeds verwachten
en nimmer herdenken 1 Wanneer de dood hen vindt, zonder
herinnering en zonder bezit, zal hij een milde dood zijn en
misschien een heldendood. Want wie zelfs geen herinneringen
hebben, zijn de waarlijk armen van geest.
Maar wee de zonen van Odysseus, die veal leerden, omdat zij vroeg leergierig waren. Wee hun, die niet vermochten
te leven zonder eerbied voor den ouden Nestor, al ware hij
de Nestor maar, die zij zich schiepen voor intiem gebruik 1
Hen zal de dood niet vinden met de handen ledig en bereid. Hij zal hen kwetsen in hun laatst en liefst bezit : voorzichtige levenservaring die op het einde terugziende herinnering werd. Zijn wreede roof zal hun straf zijn, omdat
zij van het leven jets hebben aanvaard. Hun breekt het hart
bij de gedachte. dat zij scheiden moeten van iedere herinnering. Want daar is zoo weinig werkelijkheid in den mensch,
dat zij het heengaan zijner droomen niet verdraagt.
Om welk een buit hebben wij tiers jaar achtereen gevochten,
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roekeloos of omzichtig, elk Haar zijn eigen aard? Was het
wel ergens goed voor, dat wij langzaam leerden inzien, hoe
uit kleine afgunst groote tegenstellingen ontstaan, hoe in
elken vijand een gelijke schuilt, en hoe „iedere opstand eindigt met een inlijving'77 Tien jaar geleden stond ieder van
ons alleen tegen allen. Wij hebben toen elkaar erkend aan
een brand in de stem. Wij hebben sindsdien sours elkander
verloren voor jets, dat minder meetelt dan een drukfout.
leder van ons werd, met zijn eigen ervaring, zichzelf. Hij
zal misschien het diepste van zichzelf vinden, wanneer zijn
ervaring eenmaal herinnering wordt. God geve hem den moed
tot zelfverloochening, als hij dit diepste van zichzelf verliezen
moeti
Ik denk aan Gerard Bruning, hoe hij zijn herinneringen
prijs gaf: „Ik geef u den buit van al mijn strooptochten en
het hameren van mijn Wilde hart". En hoe hij stied, toen
hij geschreven had : „Delven wij, waar wij staan, want waar
wij staan is Klondyke.
Dieper toch nog dan iedere ervaring, dieper dan iedere
herinnering ligt in ons wezen het zaad van de verrijzenis,
het zaad van de eeuwige kinderlijkheid, dat wij bewaren
moeten tot het lente wordt. Gedwongen tot vergaan, dragen
wij binnen ons den kiem der onsterfelijkheid. Het leven
heeft ons in lien jaren jets geleerd. Wij zullen later, als
het tijd is tot herdenken, die lessen herhalen. Thans kunnen
wij slechts leven, omdat wij gelooven. Thans kunnen wij
alleen gelooven in het eeuwig leven 1
ANTON VAN DUINKERKEN.
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IN MEMORIAM MATRIS.
Ili kan u niet geheel meer samenvinden
— de winden woeien door mijn hoofd —
hier is uw naam, uw beeld is ginder
en uwe geuren zijn mij gansch ontroofd.
Onder wat hooge, tenure boomers is uw graf,
maar dear is niet wat ik aan u beminde
en wat ik nimmermeer zal linden
yoor ook mijn lichaam rusten zal in 't graf.
LOUIS DE BOURBON.
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DE OPEN WERELD.
Nu ligt de wereld open tot de kern
en schemering verbloedt aan alle wegen
een witte wolk hangt slapend aan een ster;
dit is het uur dat alles wordt beschreven.
Sluit nu de luiken van het donker huffs :
wanneer de ziel der dingen wordt geboren
trekt ieder zich terug in d'eigen kluis
om naar het zingend hart te hooren.
LOUIS DE BOURBON.
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STROFEN VAN ANDRIES DE HOGHEi)
„Amor e cor gentil sono una cosa"
Dante: La vita Nuova

H

ET ware openbaart zich anders dan het schoone en

wordt ook anders ondergaan. De schoonheid heeft
haar eigen waarheid, die verschijnt met rijke verrassingen, met plotselinge vergezichten, met vermoedens die
onverdringbaar en niet zonder werkelijkheid zijn. Zal men
de dichters daarom minder krachtige exemplaren van hun
ras noemen ,:dan de wijsgeeren of de moralisten ? Diep en
onuitroeibaar in de ziel van den mensch ligt het gevoel
voor, het verlangen naar schoonheid. Als het zeer stil is
om hem heen, als de elementaire natuur zwijgt, de hartstochten zijn bedaard en de oorlogen met den medemensch
zonder belang schijnen, voelt hij soms de stroomende beweging van een ondergrondsche rivier in het innerlijkste
van zijn wezen. Zonder oorsprong en zonder einde zijn die
wateren, zij gaan van zingende harmonie tot zingende barmonie. En de dichter herkent over die golven een zwevende
aankomst van de stemmen uit het paradijs, verloren, verwoest, maar altijd opnieuw begeerd en altijd opnieuw
wenkend met een verren lichtschijn. Het wordt lente in zijn
hart als hij ze verneemt, en hij tracht die molodieen mee
te zingen op de hoogste toppen van zijn stem.
Als ik bier de benaming „dichter - uitspreek, kan ik onmogelijk hen bedoelen die de poezie een „genre - achten
gelijk een ander, die gedichten slechts ondergaan als de
bevallige, maar tevens min of meer toevallige belichaming — in
een vaster schema dan de overige literatuur-soorten bezitten — van ook op andere manieren te uiten gedachten.
Als dichter beschouw ik in de eerste plaats, misschien moet
1) Strofen en andere verzen uit de nalatenschap van Andries de
Hoghe." Uitgegeven en ingeleid door P. C. Boutens. De Halcyon Pers.
A. A. M. Stols, Maastricht MCMXXXII.
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ik zeggen : alleen hem, die rhythmisch, muzikaal bezeten is
van een groote bewondering, een centrale vereering, een
alle andere levensbewegingen beheerschende, overstemmende liefde voor een hoogste goed, liefde, die hij door
alle aardsche ervaringen heen trouw blijft. Er moet in den
dichter jets zijn van het vermoeden en verlangen eener
hoogste zaligheid, waarvan de ziel afkomstig is en waarvoor zij is bestemd, gelijk Plato dat heeft beschreven in
zijn ontsterfelijke Phaidros en waarvan, hoewel eager,
Novalis getuigde in zijn mysterieuse Hymne, die men telkens
lecterlijk zou willen voorhouden aan de redactie van het
tijdschrift „Forum", of aan Anthonie Donker, wanneer hij
de functie van het dichten tracht to verlagen tot „een
hartstochtelijk maar doodgewoon werk, even boeiend maar
ook even pretentieloos als het bouwen van een brug of
100 meter hardloopenHätten die Niichternen
Einmal gekostet,
Alles verlieszen sie,
Und setzten Bich zu uns
An den Tisch der Sehnsucht,
Der nie leer wird.
Sie erkennten der Liebe
Unendliche Falk,
Und priesen die Nahrung
Von Leib and Blut.

Zonder deze kennis en deze liefde niet die onvervangbare opvlucht uit de aardsche zwaarte, Welke de podzie
haar wezenlijkst kenmerk verleent, niet die woorden „qui
absorbent le monde - . Zonder dezen vorm van extase een
podzie zonder wieken, huiselijk of aangenaam, rnenschelijk
misschien, maar niet vervoerd en niet teruggaande tot de
moeders van het bestaan.
Het is een krachtig Leven, dit gevleugeld zingers, het is
Been bleek geneurie, — het vergt de uiterste concentratie,
van lichaam en van geest, het is een uitputtend zich-wegschenken. Het is een verlangen naar ontsterfelijkheid. Hier
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zijn de vragen van waarheid en goedheid niet ontkend,
maar noodzakelijk nevengeschikt aan de vorming van een
interne melodie, die alle uitzuivering van begeerte, die
onderwerping aan de eeuwige machten en de beschikking
van het lot veronderstelt. Of men aan deze machten nu
namen geeft Welke den killen wetgever, den kleinen zoeker
naar algemeen herkenbare, bevatteliike grootheden bevredigen molten — wat weten zij, ondervraagd tot op de
naaktheid van hun ziel, van de dingen waar zij zoo hoog
van opgeven 7 —, of dat men ze in hun onbenaambaarheid
tastend en vurig begeerend tracht naderbij te komen, het
is niet van belang. Van belang is slechts, dat men trouw
zij aan die innerlijke begeerte, aan dat verlangen naar de
onsterfelijke schoonheid, waarin de waarheid, in aanleg,
reeds mede wordt bemind. „De liefde en het edel hart zijn
een - , zegt Dante, en de oprechte dichter weet, op zijn
plan, met Mechtild van Maagdenburg, dat hij, „een naakte
ziel" moet wezen tegenover „een heerlijk getooide God".
Laat daarom smalen de twistzoekers en geesteli i ke proleten,
zij Leiden u nauwelijks af. Ondergingen zij ooit, in volte,
den onverwoestbaren droom van een harmonie die buiten
alle menschelijk Teed is gelegen, den klank der snaren van
de geheime harp, die niet is in het trommelvlies, maar in het
diepste der ziel? Ook zullen zij, onmiddellijk verdacht romantisme speurend waar zij de sporen van hun eigen
goedkoop sentimentalisme niet vinden, nimmer weten Welk
een armoede van geese het eischt, om het gedicht te
schrijven, dat Edgar Allan Poe noemde „this poem written
solely for the poem's sake'', en na hem Baudelaire „le
poeme qui aura ecrit uniquement pour le plaisir d'ecrire
un poeme". Zij zijn verschansingen van den eeuwigen filister,
en kunnen misschien de hand reiken aan degenen, die met
kil verstand ongelooflijk verklaren, dat er diepe werkelijkheid is in een eeuwig, de menschheid ingeschapen helmwee : het verlangen naar die schuldeloosheid en die harmonie
der schoonheid, naar de Schoonheid-zelve, dat de top-
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punten van onze beschaving heeft bezield en dat wij niet
kunnen ontkennen zonder ons onherstelbaar te verminken
tot gladde en kleurlooze Amerikanen. Droom en daad —
„Levens schoone kinderpaar" — molten in 't eind gescheiden blijven, als de daad den droom niet meer kan huldigen in zijn puurste waarde en zijn helderste vlucht.
*
* *

Als het waar is, wat velen sinds tang hebben vermoed,
en Marsman aan de openbaarheid prijsgaf door het te doen
drukken in De Nieuwe Eeuw, dat n.l. de „Strofen - van
Andries de Hoghe zijn geschreven door den man die ze
uitgaf en inleidde, als inderdaad een zoo wonderlijke tweeheld van uicing mogelijk is bij een zoo sterke eenheid der
persoonlijkheid, dan rijst hierdoor de dichterfiguur van Boutens, indien niet grooter, rijker geschakeerd en bezenuwd
voor ons uit dan iemand haar in het verleden kan hebben
vermoed of gezien. En duidelijker ook wordt dan, dat Boutens, meer dan vele andere dichters in ons vaderland, bezeten is van dit streven naar een centrale vereering, van
een verlangen naar het extatische schouwen der hoogste
schoonheid dat we hierboven hebben trachten aan te duiden. Duidelijker wordt, dat hij een zeer sprekend voorbeeld
is van het altoos bestaan hebbende en bestaanbare dichtertype, dat de aardsche ervaring op „magische - wijze sublimeert tot een staat, waarin lets gaat meeklinken van de
hemelsche muziek.
In de dichtbundels die P. C. Boutens het Licht deed zien
is een gestadigen arbeid aan die verlossing en verheffing
der ziel weliswaar van boek tot boek, van gedicht tot gedicht
te volgen, maar men moet de gangen en wegen van het
proces in vele richtingen en op zeer verspreide terreinen
nagaan. Het laat zich slechts met eindeloos combineeren
herkennen en opnieuw samenscellen. In de „Strofen en
andere verzen van Andries de Hoghe" is eenzelfde proces
in zooveel overzichtelijker vorm te vinden. In zooveel over-
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zichtelijker, maar ook in zooveel heviger, aandoenlijker vorm.
Vaak immers behield men bij Boutens' podzie, hoezeer
men ook gedrongen werd tot de erkenning van hare zielsverhevenheid en haar virtuoos schoon, het gevoel dat er
in de stem des dichters een toon meeklonk die niet gansch
en al vol, niet gansch en al echt echt was. Het scheen of hij
Lange passages met een verkeerd register aanzette en dit liet
staan, omdat hij zoo eenmaal was begonnen. Men hoorde
dan niet het gewonde, zielsvermurwde zingen van een Verlaine, een Gorter of een Leopold, maar een meer gereserveerd,
een meer praeraffaelitisch, een inderdaad schriller lied. Was
er een hindernis tusschen ervaring en uiting, iets dat hem
belette zich totaal zonder gekunsteldheid, zonder artificieele
bevangenheid uit to storten ? Men kan zulke subtiele afwijkingen constateeren, zonder ze in haar voile beteekenis to
kunnen beschrijven. Maar wie, die belangstelling voor gedichten heeft, had bij de lectuur van Boutens nooit het
gevoel, dat de buiten het gevoel der wereld levende artist
den mensch — de uiting van een menschelijk geluk en
vooral van een menschelijke smart — soms in den weg stond ?
Bij het lezen van de Strofen van Andries de Hoghe, gedichten die ons het bloed naar de wangen joegen toen we
ze, dertien jaren al geleden, in de eerste uitgave onder de
oogen kregen, verdwijnt dit gevoel, hoewel de syncaxis, de
eigenzinnige vorming van zoo menig woord en het soms
hyper-aesthetisch karakter van de metaphoren, ons herhaaldeli* aan het oeuvre van P. C. Boutens herinneren, bijna
geheel en opnieuw vindt men daarmee bevestigd, dat, in
poeticis, kleine details en „subtiliteiten - beslissend kunnen
zijn.
De „Strofen - hebben, ondanks den misschien soms wat
Breeden omvang en de uitvoerige versiering der versificatie,
zonder twijfel een directer, een oprechter, een navranter
karakter. Zij hebben meer menschelijke tragiek. Luider is
de stem van het bloed, rooder is de hartstocht, feller de
strijd in deze strofen, en aangrijpender de wijze waarop de
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dichter zich uit de troebelheid der zinnen en zijne nederderlagen verheft tot een geestelijker liefdekracht, tot het
verlangen naar „den hoogen bond van ziel en geest en hart",
tot het verlangen tenslotte naar de Schoonheid die ons
eeuwig toebehoore. Er zijn accenten in deze strofen die
men, tot zulk een graad van hevigheid, tot nu toe misschien
alleen in enkele gedichten van „Stemmen", in het Lethelied en in „Solus in Aedibus Amoris", heeft ontmoet.
Er was, vermoed ik, bij het schrijven van deze Strofen
minder hindernis tusschen het hart, de ontroering, en het
gedicht.
* *
*

In de meeste dichterlevens komen oogenblikken voor,
waarin het een onoprechtheid zou zijn, te zwijgen van de
geheime ellende des levens, — waarin het bewaren van een
hooghartig stilzwijgen even laf en weerzinwekkend zou zijn
als in zoo menig ander geval een te opdringerige, te larmoyante belijdenis.
In de eerste bladzijden van zijn boek geeft Andries de
Hoghe ons een dichterlijke beschrijving van zijn uitzonderingspositie, die hem maakt tot een eenzame onder de
menschen, tot een van hen „die niet zijn bestemd te Leven",
hoewel zij „zich liefdes eigen kinderen weten". Wie door
een wreede speling van de natuur op deze wijze is geselectionneerd, of misdeeld, zal vaak de grootste moeite hebben den normalen of normaal geheeten medemensch tot
in alle zenuwen te overtuigen van, te verzoenen en te ontroeren met zijn fatale nuance, met zijn interne drama. De
werking van het geslacht in den mensch is zoo diep en
doordringend, dat de edelste humaniteit de duisterste hartstochten en blindste afkeerigheden vaak niet kan verdringen.
Maar als Andries de Hoghe in deze eerste bladzijden zingt,
en sours bijna in tranen stamelt van zijn afwijking, heeft zijn
geluid een zoo tragische verlatenheid, een zoo smartelijke
bewustheid en berusting, een zoo gedragen volheid van
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ontroering, en toch ook een zoo groote, het hoofd omhoogheffende fierheid, dat wij ademloos en tot op den grond
bewogen moeten toeluisteren
Onze vaders hebben ons nietgeweten,
wij bleven voor hen als verstooknen ;
alleen de blindheid onzer moeders
heeft ons vermoed en liefgehad.
De broers en zusters die daar waren,
onze aangewezene gelijken,
zij sloten rond ons donker heimwee
een bond van levenlicht verzet.
Uit onze weerstandlooze handen
grepen ze ons deel van 't blinkend speelgoed
eerst met begeertes weiflen glimlach,
dan met het kortgebaar van recht,
Wrevel om deernis niet-te-deren
versmeet het waardeloos begeerde
als onzer oogen roerlooze aandacht
geen schaduw leed van spijt of wrok.
De kussen hunner korte liefden
bestierven op ons koele wan en ;
de hartstocht onzer bleeke lippen
ontweek de rozen van hun mond.
Als die niet zijn bestemd te leven,
plaaten die in den dag verkwijnen,
zoo bloemeloos in bladerdonker
rees onze schaduw naast hun bloei....
0 siddrend leed der ver bewusten,
o bitter hachelijke keuze
van ademloos te moeten wachten
op onberekenbaar geluk 1:
zich liefdes eigen kindren weten,
en haren vollen dag verbeiden
in donkren schij n van liefdeloozen,
die nimmer zich verraden mag.

Wat, in de natuur, riep deze verstokenen en weerstand-
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loozen op uit de duistere werelddiepte ? Uit welke erfelijkheld en we en drift werden zij tot dezen staat gewekt?...
Ziet, in ons zijn vleesch geworden
uwer eeuwen roode begeerten,
aller tijden duistere tochten —
ziet, in ons zijn vleesch geworden
uwer kindren witte droomen,
aller liefden zilveren bloei.
11■11■1

• ■ •• ■•• ■••

........

De onuitstamelbare wanhoop
uwer onvervulde driften
riep ons uit den grooten afgrond,
degedaanteleege droomen
van uw aarde-ontworstelend hunkren
hebben onzen vormgewekt.

Wie zoo vast, en onversaagd, en ook onherhaalbaar veralgemeenend, van zijn bijzondere ellende dichtregels maakt,
hij heeft ons reeds in die eerste bladzijden overtuigd, zoowel
van zijn oprechtheid, van zijn moed, als van zijn talent. In
fataliteit en tragiek worden zij alleen overtroffen door de
laatste, de dertigste Strofe, een der uitnemendste verzen
die na 1880 in dit land werden geschreven
Naamloos en ongekend,
niet meer dan eener vrouwe zoon,
zoo moge ik slapen in den schoot der aarde,
naakt in het ragge purper dezer liedren,
de Harden van 't scharlaken kleed der schande,
dat nooddruft heeft aanvaard,geluk niet afgeleid:
Zoo laat mij bij u zijn herdacht,
geslaafde knechten, in dees wreeden krijg
die leven heet,
gezweept door den almachtgen nuk
van onverbiddelijken onzichtbaren tyran :
zoo laat mij zijn herdacht,
een kind, een knaap die voor uw oogen viel,
voor wiens verbleektenglimlach uwe handen,
ontroerd van onbegrepen eerbied,
dolven een haastig en verloren graf.
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Het is niet slechts een eenzaamheid, het is een dubbele
en zelfs een drievoudige eenzaamheid waarvan Andries de
Hoghe in dezen bundel getuigenis geeft. Hij draagt het uitzonderlijke, dat vrijwel alle kunstenaars vroeg of laat doet
bewust-worden van hun verschil met de wenschen der
menigte. Hij voelt bovendien het onderscheid tusschen den
toon van zijn lied en het „helder antwoord", dat aan de
lippen van andere bezielden ontweld. En hij draagt tenslotte
een eenzaamheid, die hem wordt opgelegd door de veredeling waarnaar zijn natuur streeft, in onderscheid met degenen
die van denzelfden acrd zijn en slechts lust begeeren : een
veredeling — een verlossing — die hem onontbeerlijk is,
zoowel voor het diepste verlangen van zijn ziel, als voor
het hanteeren van de taal waarin hij zin gen kan. Praegnant
vinden wij die gedachten vooral terug in de negende strofe,
waar het „onverbreekbaar zwijgen" verbroken werd
.....zoo, waar ik door de lichte volten dwaal
van dit ontelbaar levendschoone yolk,
wenken van de overzij der dubble stilte
oogen alzijds mijn oogen als gelijken,
en mijn hart bonst in luideloozen gang;
maar als mijn schuwe groet hun nadertreedt,
en van hun lippen ruischt het helder antwoord,
dan voel ik hoe ik nimmer halen zal
den simplen aanslag van dien heemschen toon,
en 't teedre lied blijft op mijn lippen stom....
En andren onderwijl, als duistre schimmen,
met oogen achter schaduwmom versmeuld,
sluff en en duiken door het dichtst gewoel,
en vaak benadert mij hun half gebaar,
als een dofgrijnzen : 'gij zijt een van ons' —
en van hun lippen valt een heesch gefluister,
een taal waaringeen schepsel zingen kan,
maar waarvan iedre klank mijn hart doorpriemt
en ieder woord mijn diepste wezen schokt,
en tranen wellen, die mijn oogen branden...
0 daar isgeen die eenzaam gaat als ikl
* *
*
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Het is niet mijn bedoeling den dichter op den voet to
volgen. Men vindt al de phasen van zijn uitzonderlijk levet'
in dit boek beleden, in veelmalen bezielde, vaak diep treffende, altijd door groot taalvermogen en magistraal over het
metrum geslagen rhythme zich onderscheidende gedichten.
Een christelijk besef van zondeschuld, een waarachtige lijdens- en verstervingsleer ontbreekt, maar niet de in vele
variaties verhaalde ervaring, dat de snel-bevredigde hartstocht („ds eene teug van overkruiden wijn", prikkelend „met
duur van overwakkre ellende de woede wake van hun
eeuwgen droom") geen geluk kan aanbrengen en niet het
verwijt dat de hartstocht, ondoorleden, de vaart Haar een
refiner en meer onthechte vreugde heeft belemmerd. Zoo
brengen deze Strofen, mentaal, geen dingen aan het Licht
die de podzie van Boutens ons niet reeds deed kennen,
geen anderen inhoud verkondigen zij ons dan zijn persoonlijke interpretatie van het platonisme, waarin, behalve voor
alle gradaties van de liefde die vriendschap heet, meer
plaats schijnt voor het gevoel dat alle gebeurlijkheden
des 'evens, vreugdevolle en droeve, goede en kwade, voor
de eeuwigheid belang hebben, dan voor den ascetischen
kant aan de leer van „ den goddelijken Platoon". Daarom
geloof ik, dat ik niet onjuist oordeelde Coen ik, hierboven in eerste instantie het werk van Andries de Hoghe
stellend naast dat van P. C. Boutens, sprak van een eenheid
der persoonlijkheid, bij een tweeheid van uiting.
Maar er zijn aan de „Strofen" thans „Andere Gedichten"
toegevoegd, gedichten waarin de directe, navrante en rechtstreeks tot het hart gaande toon der Strofen is volgehouden,
en gansch aan het slot daarvan verscheen een gedicht
(„Vergeef"....) waarin men niets anders dan een o zeer
vrije, zeer tegen de verkondigers van het „onweerlegbaar
wrang relaas van duisternis en bloed en hoon en dood" gerichte, maar inmiddels toch zeer ontroerende Christus-ervaring kan zien. En zoo eindigt dit schoone, droeve, geestelijkhartstochtelijke en extatische boek, waarin een uiterts precaire
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stof werd bezongen met een schier wonderbaarlijke voornaamheid, met een verzoenend accoord, waarvan men de
bijzondere beteekenis niet ma miskennen. Een laatste
fragment moge het aantoonen :
Mijn opgejaagdheid kwam tot rust noch duur
noch tot de wanhoop van het vol besef,
maar dreef slaapwandlend zonder her of der
met a) de dagen en de nachten mee,
totdat van klein en onverhoopt houvast
de toegestoken vingerspits mij greep,
en 'k zag in bloem of stralend kinderoog
den onmiskenbaren vertrouwden schijn
van uw verlichte schaduw, en ik wist
dat niemand anders dangij zelf alleen
daar levendauwend waart voorbij gegaan....
En dan werd overal uw voetstap groen
van onbekend zoetrokig lentekruid,
en bier enginds verlieten kinderen
en wonderlijk verdwaasden huis en goed
en lief en maagschap, en een wild gerucht
groeide aldoor sterker uit zijn tegenspraak,
datgij, geen dagreis ver, moest zijn gezien
met uwgewonen sleep van jongeren.
Pas in den uittocht der weejammrenden,
van kranken en melaatschen, sloop ik mee
en vond terecht mij op mijn oude plaats
voor 't eigen nooit verouderd avontuur....
En nu de wereld in haar blinde klem
mij heeft gebroken, en ik weerloos lig,
geschonden en tot machteloosheid vermaald,
en zonder hoop of wit tot vreemde hulp,
nu heeft uw derenis mij zelf gemist
en mij alleen gevonden en geheeld
in ditgaaf zwijgen dat geen einde neemt
en waarin niet meer bleef onuitgezegd....
ja,ga mij voor,.. 1k kom u veilig na
om zooals altijd met u scam to zijn...
Beloof mij niets.... 1k kreeg meer dan mijn deel....
Ik was mijn uur met u in ' t Paradijs.

JAN ENGELMAN
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RHAPSODIE DER VERBUSTERDEN.*
Er woei mij een weifelend zingen na
„tusschen suizende wielen
gaan duizenden zielen
droomen opnieuw van Arcadia.,,
Roode dood, groene dood, blauwe dood,
sluipend in stikkende dampen,
doovende Leven en lampen .....
wie wierp rozen hem in den school?
Walsstraten, roestig, heet en ver,
pletgedrochten en cirkelzagen .....
wel, hoe durft zoo'n ding het wagen
daar danst op de staven een jonge ster 1
Een herder liep dwars door een bar ;
hij hoorde het spotten
van dronken cocotten
en groette met rustig gebaar.
Op een arbeiderskraal,
suf, rozig en kaal,
waar verveling smeult als een hel,
laaien acht hooge
regenboogen
in kleuren mild en diep en fel.
*) NOOT: De schrijver heeft in deze R ha p so die niet
willengeven zijn persoonlijk inzicht, maar wel de impressie,
dat de nood der tijden zoo steeg, dat velen verbijsterd, hun
heil zoeken in een waan. Het zijn de verbijsterden, terugg
rijpend naar den waan van een Arcadia, een waan, die
tijdelijk eenig geluk kan schenken, maar waarbij men onbewust voelt, dat ditgeluk wankel blijft.
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En op de daken der zinkfabriek
zijn nachtegalen
neer komen dalen,
zingend in dolle choralen.
De nieuwe motoren der nieuwe muziek 1
Een demagoog keek verbijsterd rond,
moest plots naar zijn vloeken
en dreigingen zoeken,
zoo bloeide er een smaak van wijn in zijn mond.
Geldkoning Smith wierp zijn grootboek dicht
en tuurde naar boven,
kon niet gelooven
dat ook vroeger zoo gloorde het zonnelicht.
Purperen bloesemregen stoof
op meeting van twisten de communisten,
die vrede vonden in nieuw geloof.
Wie grollend zwoegden in gore fabriek
of stinkende mijnen,
voelden het kwijnen
van wrok en haat ; in panegyriek.
Op blanke vreugden zoemde aldra:
„langs hongrende vrouwen
en smokende schouwen
loopt 6A wel een weg naar Arcadia"
Tegen kolen-silo van ijzer-beton
zijn bonte en gekke
prisma-vlekken
gaan Jansen uit een gevangen zon.
Azuren rivier om karmijnen kerk,
paarse meteoren
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op smaragden koren,
gouden vogels in lila zwerk.
Nu dwarrelen bloemen, oranje en blauw,
naar kazernen en sloppen.
Van heuveltoppen
en klamme vehnen, door damp en dauw.
uit paleizen en kronen en spoorweghal,
van emplacementen
en kermistenten
roost, sidderend blij, in verlangenden schal
Wij alien, wij zochten, voor en na
wat onze verdroefde
vadren behoefden :
den purperen weg naar Arcadia.
Wie geluk en vergeten zoekt, volge, wij gaan
in zalige horden,
uit zinloos geworden
ontmenschlijkend werken,
langs palmen en berken
een Tang vergeten, verloren baan.
Wij alien vertrekken, later of dra,
van zorgen ontbonden
langs eindlijk hervonden
weg naar een reddend Arcadia 1
MATH. KEMP.
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TRIOMF DER GROOTE MONDEN
AAN WIN ZWIJGZAMEN VRIEND
Het loon van hen, die zwijgen, vriend, is schaarsch.
Je kwam, je hebt gewerkt en hebt gezwegen.
Je geestdrift doofde, als een natte kaars.
Wat kleingeld en veel hoo p heb je gekregen.
Je werkte en zweeg, ook Coen ze kwamen,
de wel-bespraakte en de veelbegeerde
seminaristen en door heel voornamen
zeer aanbevolene gereclasseerden,
die preékten, zalfden en zoet fleemend negen,
die weten, hoe de „Roomsche z a a k" floreert.
Je liet ze praten vriend en hebt gezwegen,
maar zwijgend werken words niet gewaardeerd.
FRANZ VON OLDENBURG ERMKE.
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I.
N de aanvaart van de stormende wind is de hoge muur
van de populieren in beweging gekomen. Een boeiende
orchestratie van ritmen en ruisingen. Elke boomtop,elke
honderdmaal bevlagde takmast speelt het eigen soepel spel
van zijn veerkracht in de algemeene golving. Beurt om
beurt buigen ze de bladerpartijen blinkend-grijs voorover
in het gouden licht, om terug to wentelen in de kleurverzadigde schaduw. Hun buigzame krachten zijn gewekt en
in de schuimende branding danst elk niee in een stromend
élan. Cirkeling, wenteling, wemeling, sprieteling, tinteling en
trillering, van licht en schaduw, van blinking, glanzing,
demping, laaiing, vari zilver, grijs, matgroen, felgroen, goud
en het helle blauw van de zomerhemel. Daarin, daarachter
wikkelen kalm, en sourdise, liefelik, teder, de fijne twijgen
der luwte hun prevelende begeleiding. En sours vaart op
gespreide wieken een zondoorschenen witte vogel aan, alsof de
ziel geworden extase aan het ritmenlichaam ontsteeg, Hij
hangs roerloos een wijl hoog in de blauwe afgrond en
drijft weer af.
In een diep geluk heb ik, hoe Lang aaneen, toegezien.
En behalve gelukkig, voel ik me dubbel en diep-verrast.
Want ik had gezegd : Het wezen van Jan Engelman is
Rauschlust. En nooit had ik gedacht, dat ik zulk een diepe
ervaring van de Rauschlust zou doorleven. En ook ben ik
verrast dat een natuurtafereel zo zuiver het spiegelbeeld
kon zijn van een menseziel. Niet alleen toch zag ik het
beeld van de Rauschlust in 't algemeen, maar wel merkwaardig dat van de bizondere vorm ervan die Jan Engelman

I
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is. Dat musiese, polyfoniese, dat energiek doorstromende,
dat van zonlicht doorstraalde, dat krachtig kleurvolle chiaroscuro zou niet molten ontbreken. Had de zon minder terzijde gestaan, had de wind zwakker of krachtiger gewaaid,
had de hemel niet zoo strak-blauw gestraald, ik had Jan
Engelman niet erkend.
Maar nu
groen is de gong
groen is de watergong
waterwee, watergong
groen is de gong van de zee.
Sulina, Braila
Sulina, Brest
Sulina, Singapore
achter de vest
stem die mijn slaap doorzong
waterklok, watertong
koperen long van de ree
Sulina, Braila
Sulina, Brest
Sulina, Senegal
wijd van het nest
hang die min ziel doordrong
waterdroom, waters prong
loeiendegong neem mij mee.
Sulina, Braila
Sulina, Brest
Sulina, Zanzibar
buiten is best
groen is de gong
groen is de watergong
waterwee, watergong
groen is de gong van de zee.

De musiese geluksroes. Geen staties beeld, zooals de
graalhoeder ze schept ; Been stralend kleinood, maar de extatiese hemeldans. De graalhoeder en de denser, Michael
en David, zijn beide in de hemel, maar op hoe geheel verschillende wijze l
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II.
Met deze sleutel in de hand kunnen we het heiligdom
binnengaan van Maria te Canne, en Met Jeanne d'Arc op
Kerstmis. De dichter blijkt in zijn snakken naar het zaligheidsgevoel het besef van persoonlike onmacht door onwaardigheid te kennen. Maar onvervaard treedt hij in kontakt met het bovennatuurlike. Hij ziet het geluk van de
zaligheid der Moedermaagd van aangezicht tot aangezicht,
en hoe een kind in zijn slaap de hemel vindt. En in wanhoop om de afstand die hem van deze zaligheid Scheidt,
roept hij : „Moedermaagd, zoek in mijn schamelheid naar
het kind." Maria gaat voorbij en laat een rouwmoedig zondaar achter. Maar in het geval van Jeanne d'Arc vindt de
rouwmoedige bekentenis van zondigheid het antwoord van
de genade, dat de mystieke zaligheid schenkt.
Maar zij, genade stralend, in een licht dat vaart
haar aureolen uit, mijn oogen blind, en kuischer
nog dan straks in hare naaktheid met het enkel zwaard
verliet het martelveld .— en met mij in dien luister
besteeg haar koningspaard dat Wings dreef
met lichte hoeven over bloembesterde weiden.
Het Witte droompaard ? Neen, het bleef
zoo na mijn ziel dat ze verspreide
en schuchtre droomen van ons aardsch bestaan,
zoo scheen het, zinloos warden in dit schoone dansen.
0 duizeling van eeuwen, ruischend gaan
Tangs lichtravijnen en op hemeltransen,
ik kan niet noemen wat ik zag, —

Niet de zaligheids-roes zelve, maar de herinnering eraan, het spreken erover, maakt hier de stem zo hel. Maar
het is een zaligheid van de hoogste orde, hoger dan de
werkelike geluksroes van En Rade of Anne Borg.
III
Engelman grijpt in zijn Hood naar een reddende hand. Hij is
niet de in zich zelf verslotene contractieve natuur : hij is uitge-
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sproken expansief. Naar alle kanten staat hij open, gereed
om zich te laven aan het geval van anderen : gereed om
mee te genieten. De gedichten over Maria te Canne en
St. Jeanne d'Arc zijn prachtige voorbeelden van deze soort
expansiviteit : hij tracht de zaligheid van beiden mee te
Leven, en smeekt ze om de genade hetzelfde te mogen
meemaken. Zijn expansiviteit richt zich zo uitsluitend
op hen die slaagden. Het slagen is voor de begenadigden : de grote zielen, die bereikten door de genade,
door de kracht van lichaam of geese, door de moed.
Bij hen alleen voelt hij zich thuis : met Lindbergh wordt
hij zeemeeuw ; met Arne Borg zwemvis : Arne Borg doet
alles beter, een nieuwe jeugd ging opwaarts in Lindberghs
seer. Het Ik wordt bij hem graag Wij. Vandaar zijn vreugd
dat de groep waartoe hij hoort zijn ideaal bereikt : de kleine
groep van zijn vrienden en medewerkers, de grotere groep
van zijn generatie. Vanzelf wordt deze vreugde liefde, en
zo openbaart zich de grote liefdekracht die van dit warme
hart almeer een der aantrekkelikste eigenschappen is.
Deze liefde is geen medelijden, maar mede genieten, mede
triomferen. 1k stel me voor dat Jan Engelman zich zeer op zijn
gemak voelt in een gezelschap van medekunstenaars, bij
bier of wijn. Zijn liefde voor de vrouw is van een geheel
ander karakter. Evenals de hele groep waartoe hij hoort is
hij reactionnair ten opzichte van de vrouw. Zij beschouwen kracht, moed en energie als specifiek viriele eigenschappen ; hun adoratie van deze eigenschappen duldt de
vrouw juist qua liefdesobject, niet als de draagster er van.
Sommigen hunner zijn hypermannen, en deze dulden de vrouw
slechts als het te bezitten, te schenden begeerobject. Als
passief, als zwak wezen slechts is zij hun lief. Engelman zelf
is niet zo. Eer is in hem een te sterke feminine inslag, en
hieruit zal zijn bewondering voor het viriele eer voorkomen.
In ieder geval zullen prestaties als van Amelia Earheart,
van Zus Braun, hem eer met pijn dan met vreugde vervullen, omdat zij geen plaats openlaten voor de tederheid
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die het vrouwelike, liever het maagdelike, in hem opwekt.
Merkwaardig is het intussen, dat hij in zijn subliemsce
momenten juist de steun van Maagden (Maria, Jeanne d'Arc)
verwerft om de extase te aanschouwen of te doorleven I
Misschien is dat zo te verklaren : De sublimatie van de
werkelikheid geschiedt bij Engelman steeds in de richting
van de roes. De stimulans die dit het gemakkelijkst, het
zekerst bewerkt, is de aandoening van tederheid, die zijn
sensualiteit prikkelt. Het maagdelike nu wekt in hem een
zo sublieme tederheid op, als naast hem, zuiverder, slechts
Leopold openbaarde. In de Hood naar de extase zal het dan
de kreet naar de opperste Maagd zijn waarvan hij de redding hoopt. Op meer directe, aardse wijze speelt dit proces
zich of in de twede afdeeling van Sine Nomine, waar de
smart om de verloren geliefde door het oproepen van de
tederste herinneringen naar de geluksroes omhoog schreit.
IV
Een kunstenaarsnatuur als bier beschreven moet weinig
aandacht hebben voor de stoffelike werkelikheid. Hij kan
scherp waarnemen, maar die waarneming richt zich op de
werkelikheid niet. Hij zoekt immers Been visueel beeld,
noch om in de natuur de aanleiding tot een zieletoestand
te vinden, noch omdat hij de natuur nodig heeft om een
beeld van zijn zieletoestand te schilderen. Als een visueel
feit de vonk in hem werpt, zoals het opgaan van de voile
maan boven de mergelgroeven te Canne, laat hij onmiddelik het natuurtafereel in de steek, om zich te verdiepen
in het Witte visioen dat voor hem oprijst. En hierin wordt
zijn waarneming scherp, maar machtiger de evocatieve werking van de ene stroom van lichtende beeldspraak, glijdend
ritme en zingende klank. Dit zijn dus zijn ware middelen.
Meestal laat hij dan ook alle descriptie los, en zijn beste
stukken worden die, waar hij uitsluitend met musiese beeldingsmiddelen werkt, met de ondefiniderbare associaties, die
schijnbaar onsamenhangende kostbare klankgiceperingen in
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herhalingen en telkens gevarieerde of terugkerende kombinaties vermogen op te roepen voor de ontroerde fantasie
en het met schoonheid aangedane gevoel.
Waar Jan Engelman in de beide eerste afdelingen van
Sine Nomine getuigt van of herinneringen oproept aan door
hem geahnte of doorleefde visioenen van de hoogste zaligheid blijft hij verder van de vervulling dan in de derde
afdeling, waar wij de roes, zij het een roes van lager orde
dan in de andere afdelingen, in werkelikheid molten doorleven. Dit geldt dan vooral van de vocalise En Rade, en
daarnaast van het polyfone ritornel Arne Borg, dat de musiese poezie verrijkt met een roes die niet verheven, maar
van 'n bijna burleske dartelheid, in ieder geval blijheid is.
Maar het grote lied, waarin de hoogste extase gevangen
lig t, wachten wij nog van hem in de zekere verwachting
dat hij het schrijven zal.
V
In het voorgaande is niet getracht het fenomeen van
Engelman's gedichten geheel te doorgronden. In tegenstelling tot hem en vele anderen meen ik weliswaar dat de
werken van de kunstenaar belangrijker zijn dan de mens
die ze voortbracht, en zo zou een dieper gaande ontleding
van deze gedichten het einddoel van deze studie moeten
zijn, maar alleen een telkens herhaald terugkeren van het
gedicht tot de maker en tot alle omstandigheden der wording kan ten slotte een helder beeld doen rijzen. En zo is
de kennis van de auteur, vooral van de auteur zoals hij
uit zijn werk te voorschijn treedt, van beslissend belang.
Zo wonnen wij in het voorgaande belangrijke gegevens
voor de persoonlijkheid van de kunstenaar en kregen wij
'n zeker inzicht in de aard der werking die we van zijn
gedichten kunnen verwachten. Bovendien hebben we hem
te beschouwen als criticus van litteraire en beeldende kunstwerken, en voor het taxeren van bet gezag dat we aan
zijn uitspraken kunnen toekennen is de waarde van de
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kritiserende persoonlikheid doorslag gevend.
De maniese Rauschlust vormt ongetwijfeld voor de kritikus een gevaar. Als een kunstwerk In slaat zal het eer
de roes zijn die zich gaat uitzingen over het fantasiebeeld
dat in de ziel van de beschouwer is ontstaan, dan dat de
waarheid van het kunstwerk zich door hem openbaren kan.
De waarde van de kritiek zit dan voor de lezer in de kracht
der aandoening die in de kritikus is opgewekt. Hij is een
leidse fles, aan welks explosie men de kracht der opgezamelde lading ervaart. Van Deyssel is de maniese kritikus
bij Ilitstek geweest. Als hij zegt : die of dat is mooi, dan
is het ongetwijfeld mooi ; als hij beweert : het is lelik, dan
heeft men slechts de zekerheid dat het buiten zijn aanvoelingsvermogen blijft. Over de aard van het kunstwerk
blijft men in beide gevallen in het onzekere.
Daar staat tegen over, dat de zoeker van de extatiese
dronkenschap een hevige belangstelling heeft en behoefte
om te bewonderen voor die kunstwerken die het hem kunnen aandoen, een ware schoonheidsdorst, en in zo verre is
hetweer een uitstekende eigenschap.
Van grate betekenis is vooral ook de expansieve zielsgesteltenis. Deze geeft een nimmer ophoudende drang om
zich te verdiepen, zich te verliezen in andere zielen, samen
te zijn met een ander in het hoogste genot. De expansieve
staat open voor velerlei, hij wordt gemakkelik de weerspiegeling van de ander. Het grootste gevaar is dat van passiviteit, en ook is het niet denkbeeldig, dat hij zich tevreden
gaat stellen met het ten naaste bij. Wanneer de behoefte aan
medeleven slechts in een enkel opzicht voldaan wordt, ontstaat reeds een zeker gevoel van bevrediging, dat gemakkelik
over verdere tekortkomingen kan heen glijden. Voor de
expansieve gaat de mens boven het kunstwerk. En slechts
het verlangen om zich weerspiegeld te zien in grote, sterke
heldenfiguren kan behoeden voor de genoemde gemakkelikheid. Nog een ander gevaar bedreigt de expansieve. Wanneer
hij op een andere manier dan door het kunstwerk met een
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ander in zielsgemeenschap gekomen is, zal hij diens uitingen
met zijn liefde omgeven en de op deze wijze ontstane liefde
kan hij voor bevrediging van het schoonheidsgevoel gaan
houden.
Hiermee geloof ik dat veel in de kritikus Engelman verklaard is. In hem hebben wij katholieken, eindelik weer een
kritikus voor wie de schoonheid de hoogste levenswaarde is ;
die zich graag in veel en velerlei kunst verdiept : niet alleen
in de litteratuur, maar ook in de beeldende kunsten en de
muziek. Die dus ook belezen is in de kunstgeschiedenis.
Door zijn overtuiging dat de schoonheid der kunst niet
ontstaat door de passieve weerspiegeling van een aandoening in de ziel van de artiest, maar door een actieve werking
der ziel zelve, stelt hij de waarde van de scheppende persoonlikheid echter nog boven die van het kunstwerk. Deze
felle belangstelling in de mens wordt nog versterkt door
zijn behoefte aan zielsgemeenschap. Merkwaardigerwijze
brengt deze zelfde behoefte een beperking mee : zijn liefde
voor de verschillende groepen waartoe hij hoort : zijn geloofs-,
zijn generatiegenoten, zijn vriendenkring hebben zijn jaloerse
liefde ; van hen verwacht hij de grootheid, de sterkte, die de
vernieuwing en verwezenliking zullen brengen waarin anderen
gefaald hebben. Vooral de gespannen verwachting naar
komende kunst prikkelt weer zijn felle genegenheid voor
de persoonlikheden die deze scheppen zullen of kunnen.
Daardoor worden zijn uitingen in hoge mate zeitbedingt en
programmaties ; achter bijna iedere uitspraak ruikt men een
jaartal of de vergane actualiteit van de strijd der meningen.
Een pijnlike tweestrijd bestaat in zijn ziel : zijn liefde voor
de schoonheid Levert slag aan zijn liefde voor de mens.
Soms wordt hij daardoor onrechtvaardig : „kunst is Been
zaak van vrouwen - ; het klassicisme kan hem evenmin een
goed woord ontlokken. Het eerste trachtten we reeds to
verklaren ; het twede is ook begrijpelik : het klassicisme heeft
een pose gevonden waardoor slapheid en halfheid de schijn
kunnen verwekken van dat allerhoogste zelfbezit dat aan
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de overzijde van alle strijdt zich bevindt. In wezen is
zijn afkeer van deze kunst de weerzin van de musiese
Rauschlust van het statiese beeld : de waterval kan Been
kriscal zijn, al schieten beiden vonken. Anders zou hij toch
de allergrootsten van de statiese kunst : Giorgione, Rafael,
Vermeer, Ingres, om slechts dezen te noemen, de hoogste
plaats in zijn waardering moeten inruimen naast de heroen
van de roes, en zou hij altans de drang moeten bezitten
om de ware grootheid ook op dit gebied te leren onderscheiden van de slappe namaak. Misschien zou hij dan zelfs
het werk van Otto van Rees minder onder-, dat van Henk
Wiegersma minder overschatten,
Een merkwaardig gevecht tussen schoonheids- en mensenliefde wordt geleverd in de studie over Werumeus Buning.
Daar vraagt hij zich zelf of : Bewonder ik deze verzen tot
in den grond7 Het wordt ontkend, omdat zij niet beantwoorden aan de ideaal-kunst die hij zich voor onze tijd
droomt. Maar als hij dit heeft uiteengezet, stroomt zijn hart
over : „Een andere wijze van beschouwen : ik houd zoo erg
van deze gedichten".
Binnen de beperkingen die zijn persoon en zijn tijd hem
opleggen heeft de brandende liefdekracht die Jan Engelman voor kunst en schoonheid, mens en leven beheerst,
zijn heftige drang naar de werkelikheid van het verhevigde
leven der bovenaardse extase hem diep doen delven naar
het wezen dezer dingen ; en ongemeen boeiend en belangrijk zijn de formuleringen van zijn uitkomsten. Het potlood,
dat bewonderende of instemmende tekens zet, komt bladzijden aaneen niet tot rust. Hij heeft zich al mediterend
een rijk vocabularium verworven, dat behalve velerlei schakering van betekenis en gevoelswaarde ook kostbaarheid en
exotisme van klank bevat.
Waarlijk niet veelvuldig gevarieerd zijn zijn opmerkingen,
want het is hem nooit te doen, om de bizonderheid van
een bepaald kunstwerk of artiest, maar om in de bizonderheid van een bepaald artiest het wezen van leven en kunst en
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hun beider verhouding te peilen. En dit weer is een steeds
graven naar eigen wezen, een voortdurende verkenningstocht naar de ingang van het Paradijs. Hij is analyticus
noch descriptionist, hij is syntheticus. Bij de heftigsten en
de „vreemdsten'', de „nieuwsten'', gaat hij onder zijn cijdgenoten : Marsman, Slauerhoff, Ostayen, Radiguet, Desbordes;
Picasso, Braque, Chirico en Chagall ; Zadkine, Kogan en Raedecker; Cantre, Nicolas, van Rees en Wiegersma. Stoutmoedig
is hij waar hij zich begeeft in de wereld der surrealistiese
verschrikkingen van Chirico, in de slaviese sprookjeswereld
van Chagall. Vooral stoutmoedig is hij, waar hij in de verworden zielen van Jean Desbordes en Slauerhoff doordringt,
omdat de macho der schoonheid hem dwingt ook daar het
goddelik Licht te zoeken dat er onder de as moet gloren.
Zozeer is hij ingesteld op wat voor hem de kern is, dat
hij uit het verleden alleen die kunstenaars herdenkt in wie
de maniese roes te herkennen valt : v. d. Woestijne, Gorter,
H. Roland Hoist, Werumeus Buning, de architect H. de
Klerk, de schilders Verster, jongkind, Rembrandt. En waar
hij dit niet vindt, daar is nog slechts de uitbeelder van het
menselike zijn aandacht waard : Toorop, Veth, Bakker
Kaff, Willette. Deze alien zijn voor hem reeds het verleden.
En tot het verleden vindt hij maar zeer moeilijk de toegangspoorten. Hij is nu eenmaal Been analyticus, en zodoende voelt hij niets voor de moeizame arbeid die het
verleden met zijn zoo geheel verschillende omstandigheden
en zo geheel verschillende vormenspraak weer levend, en
dus tot heden maakt. Zowel Werumeus Buning als Rembrandt zijn voor hem verleden. En omdat dit een snort
verleden is waarin hij zichzelf gemakkelijk herkent (vooral
natuurlik Rembrandt 1), is het verleden zowel van de een
als van de ander hem even nabij : „Uit een nabij verleden"
beet dan ook een afdeling van Torso. Hoe geheel verschillend is zijn houding ten opzichte van het heden, waar
hij er een enkele keer in slaagt een geheel buiten zijn
persoonlike aanleg liggende stroming te aanvaarden, al
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blijft hij in die geval kritieser dan elders : de constructivistiese architectuur gnat noch uit van de mens noch van de
hartstochten : zij wil een door de noodzakelikheid van het
gebruik en de mogelikheden van de constructie bepaald
object voortbrengen. Engelman vond twee wegen in zich
om tot aanvaarding van deze kunst te geraken ; hij wenste
nimmer te bukken voor een droom dan waar die werkelikheid geworden was. De overtuigende werkelikheid van
deze kunst kon hem overwinnen. De twede weg was het
verlangen Haar grootse daden van zijn eigen generatie. De
nieuwe architectuur is een der belangrijkste winsten van
onze tijd. Dat Jan Engelman deze artikelen schrijven kon
toont ons de mogelikheid van een ontwikkeling in zijn
talent door verspringing der accenten. Het betekent tevens
een overwinning van 1930 op 1920.
V,
Wie weten wil hoe het jonge katholieke Nederland de
naoorlogse kunstbeweging heeft meegeleefd, zal nooit buiten
de leidinggevende studies kunnen die in het statige bockwerk Torso met zijn uitnemende reproducties of in het
nederiger maar eveneens op typografies hoogpeil staande
Parnassus en Empyreum verzameld zijn. :Ook in de toekomst mag de auteur Jan Engelman op een belangrijk gedeelte van het gebied der kunst een invloedrijk woord
meespreken. Als dichter verwachten wij van hem het lied,
dat de evocatie van de tot werkelikheid geworden roes der
extatiese zaligheid in zijn stromende ritmen bergt.
TH. DE JAGER
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WILLEM VAN ORANJE EN DE
KATHOLIEKEN.

H

ET is ontmoedigend, een artikel te moeten beginnen

met de verklaring, dat men over den mensch Willem
van Oranje geen oordeel durft te geven. Want de
beoordeeling van Protestantsche en Katholieke geschiedschrijvers staat hier zoo lijnrecht tegenover elkander, dat
het mij niet mogelijk lijke een geheel op te bouwen, dat
de partijen dichter bij elkander brengt. ook de tijdgenooten
van den Prins schenen (volgens Blok) even scherp tegenover elkander te staan, zoodat vele vurige Katholieken zijn
gewelddadigen dood beschouwden als een straf voor den
trouweloozen afvallige en vervolger van den waren godsdienst. Voor de Protestanten is hij de geloofsheld, de groote
worst, die alleen gehandeld heeft uit innerlijke overtuiging.
Eerzucht en eigen baat waren hem vreemd en verse van
fanatiek protestant te zijn, was hij een voorvechter van
godsdienst- en gewetensvrijheid voor alien. De Katholieken
daarentegen schilderen hem af als een gevaarlijk, geslepen
en heerschzuchtig mensch. Zijn zedelijk Leven stond niet
bepaald hoog. Zij ontzeggen hem geen staatkundig beleid,
maar wel staatkundige eerlijkheid. Zijn geliefkoosde lektuur
was immers Machiavelli, van wien hij de sluwe maar gewetenlooze politiek geleerd had, uit berekening, nu eens
Katholiek, dan weer Protestant te zijn. In hoever hebben
de Katholieken den afvallige te zwart gezien, maar ook in
hoever hebben de Protestanten den beschermer en bevestiger der nieuwe religie te veel geidealiseerd ? Zeker is
absoluut misplaatst een naieve bewondering als ik laatst te
lezen kreeg van een Groot-Nederlandsch gezinden Vlaming ; hij voelde zich n.l. als Vlaming vereerd, dat Willem
van Oranje een onwettige verhouding heeft gehad tot een
Antwerpsch meisje, omdat daardoor een innige band was
gelegd tusschen Zuid en Noord. Dusdanige feiten bewijzen nu juist niet de zedelijke grootheid van Willem van
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Oranje, al bewijzen zij anderzijds ook niet doorslaande, dat
hij een slecht mensch is geweest.
De grootste grief echter, die wij Katholieken tegen Willem van Oranje hebben, is zijn ontrouw aan de Katholieke
Kerk en zijn dubbelzinnige houding tegenover de Katholieken, waardoor de dweepzieken onder de Protestanten zich
veilig voelden in hun baldadigheid en wreedheid jegens de
Katholieken.
Ik kan moeilijk aannemen, dat een zoo scherpe en bezadigde geest als Willem van Oranje, niet in staat zou zijn
geweest om onderscheid te maken tusschen de geloofsverzwakking en zedenontaarding dier dagen en de refine
geloofsleer der Katholieke Kerk. Hij is zonder twijfel in
aanraking geweest met vele hoogstaande en heilige menschen, die toch trouwe zonen waren der Moederkerk. Een
ernstige vraag is echter of een anticlericale verbittering
bier Been groote rol heeft gespeeld? De toenmalige kardinaal-aartsbisschop van Mechelen was op politiek gebied
een doodsvijand van Oranje. Uit zijn brieven weten we
zeker, dat hij alles heeft beproefd om Willem van Oranje
tegen te werken en hem op staatkundig terrein geheel te
verdringen. Wij weten helaas maar al te goed uit geschiedkundige en hedendaagsche ondervinding, hoe zulke verhoudingen zelfs de besten geheel nit hun evenwicht kunnen
slaan. Wanneer er dan een godsdienstige verwarring komt,
uit die verbittering zich gemakkelijk in een vinnig anticlericalisme, nog erger : in geloofsafval. Het is niet voor niets
dat onder de vragen, die gesteld worden, wanneer men uit
Rome inlichtingen inwint over personen, die in aanmerking
komen voor het bisschopsambt, ook deze vraag te vinden
is : of de betrokken candidaat ook aan politiek doet. Het
gevaar is zoo groot, dat men zijn geestelijk ambt gaat gebruiken om politieke tegenstanders te bestrijden.
De Prins zelf heeft in zijn bekende Apologie de volkomen eerlijkheid van zijn geloofsverandering willen verdedigen. Hij verhaalt ons immers, dat hij van zijn jeugd of in
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het Protestantisme was opgevoed en roemt er op, dat zijn
wader de dwalingen der Roomsche Kerk uit zijn rijk had
gebannen. Het moest dan ook niemand verwonderen, dat
de nieuwe leer zoo diep in zijn hart was gegrift.
De conclusie mag zijn, dat de Prins zijn innige geioofsovertuiging heeft gevolgd, toen hij van het Katholicisme
naar het Calvinisme overging en dit laatste bevoordeelde,
maar het blijft bedenkelijk, dat hij aan het hof van Karel V
en van Margareta, de landvoogdes, openlijk als Katholiek
leefde. Men mag immers nooit veinzen een godsdienst te
beleiden, aan welks waarachtigheid men niet gelooft. Dit
kunnen wij bij deze huldiging onmogelijk vergeten ; want
al hebben onze vaderen door hunne zonden de grootste
schuld aan den afval van een menigte Katholieken, toch is
Willem een machtig en invloedrijk begunstiger geweest van
deze dwaling, die nu nog door het grootste gedeelte van
Noord-Nederland wordt beleden Wij kunnen niet rusten,
voordat alien door Gods genade en ons apostolisch werk
wederom onze voile broeders zijn, die met ons de dwaling
van den Prins zullen betreuren, zooals wij nu met hen in
alle oprechtheid zijn groot politiek werk voor Nederland
willen huldigen. Bij het vele, dat ons zeker van onze Protestantische landgenooten Scheidt, is er toch ook iets groots
om ons Hecht samen te binden : dat wij Nederlanders zijn.
Een der voordeelen van een eeuwfeest is voorzeker, dat
het een gelegenheid is om waarden te leeren waardeeren,
die door een verzekerd en dagelijksch bezit hun kostbaarheid
voor het oog van het nageslacht hebben verloren. Als wij
in dit jaar Prins Willem danken, dat wij tenminste in het
Noorden vrije Nederlanders zijn, dan mogen wij wel eens
nagaan of wij die waarde voldoende en zuiver genoeg
waardeeren. Ik geloof, dat bier vele Protestanten iets hebben of te leeren, maar ook vele Katholieken iets hebben
bij te leeren. De Protestanten moeten afleeren Nederland
te vereenzelvigen met het Protestantisme of, zooals men
het nog zoo vaak leest, Nederland te noemen een Protes-
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tantsche natie. Het Nederlandsche yolk is vooreerst veel
breeder dan de Nederlandsche staatsgrenzen. Willem van
Oranje was zeer goed overtuigd, dat ook de Vlaamsche
gouwen zijn yolk waren en het is slechts, omdat hij wijken
moest voor overmacht, dat hij Vlaanderen in de handen
der vreemdelingen heeft gelaten.
Bovendien is de Nederlandsche geschiedenis ruimer en
zijn onze cultuurschatten rijker dan wat verbonden is met
de gouden 17de eeuw. De Nederlanden hebben voor de
godsdienstige scheuring een rijkdom van beschaving gekend,
waarvan alle Europeesche volkeren hebben gedeeld. Wie
uit godsdienstige overwegingen zijn geschiedenis van de
bronnen afsnijdt, besteelt zijn yolk, want de vernieuwing
van een yolk kan niet zonder het verleden. Al hebben de
groote Kerkvaders het heidendom bestreden, de schatten
van de Grieksch-Romeinsche beschaving hebben zij bewaard voor het nageslacht. De besten van het jonge geslacht, óók onder de protestanten, voelen zeer goed aan,
dat een vernieuwing van den Nederlandschen stam moet
uitgaan van de geheele kracht van het Nederlandsche yolk,
van het geheele yolk, dat nu leeft ; vandaar 1de reactie
tegen partijpolitiek. Van het geheele yolk, zooals het geleefd heeft ; vandaar de toenaderingen van alle gouwen in
de Nederlanden. Dat zal het einde beteekenen van heel
wat antipapisme, van heel wat ijdele zelfgenoegzaamheid,
die meent dat er alleen iets goeds is in eigen huffs, dat
alles wat andersdenkenden zeggen of doen, noodzakelijk
valsch of slecht bedoeld moet zijn. Maar een yolk, dat den
moed niet heeft op een misstap terrug te komen, zelfs van
zijn grooten, heeft Been toekomst.
Bij dit eeuwfeest moeten vooral de Katholieken wat bijleeren, of liever : zich jets herrinneren uit het verleden,
wat zij onder den druk der vorige eeuw te veel hebben
vergeten. De strijd en het lijden zijn voor den mensch een
groot voordeel maar hebben ook hun schaduwzijde. Het
lead, dat de Protestanten ons aandeden en de strijd, dien
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wij moesten voeren om weer als gelijkberechtigde burgers
te worden beschouwd, hebben het Katholicisme in onze
harten een hechtheid en een diepte gegeven, die wij dikwijls
missen bij de masse van de zgn. katholieke landen, wear
de trouw en de liefde voor de Moederkerk, Been eeuwenlange vuurproef moesten doorstaan. Het Katholieke leven
is hier vol kracht en toekomst, als de Katholieken zich niet
door hun groeienden invloed Laren verleiden tot veruiterlijking, en zucht near machtsdemonstratie, de bescheiden
dienstbaarheid vergetend, die Christus zoozeer voor de zijnen
heeft verlangd. De clerus vooral moet er op bedacht zijn,
nu hij door de trouw van het Katholieke yolk bier als in
weinige landen een hoog aanzien geniet, dit aanzien niet te
misbruiken, om macht op te eischen op terreinen, die voor
de leeken zijn, en stoffelijke voordeelen, te zoeken die hun
eigen zedelijke kracht zullen ondermijnen. De strijd heeft
echter ook dit nadeel. dat hij den mensch onevenwichtig
maakt d.w.z. dat hij een levenswaarde te veel doer beklemtoonen ten koste van een andere. Zoo goed als uitgestooten
uit het openbaar leven, richtte zich de maatschappelijke
werkzaamheid der Katholieken hoofdzakelijk op de verdediging van hun godsdienstige belangen. Zij waren wel
Nederlanders, maar door een eeuwenlange achteruitstelling
had dit bewustzijn veel geleden. Toch is de liefde voor
eigen beschaving, het werken aan een eigen volkscultuur
een echt christelijke deugd. Hoe ken echter een volksdeel
de groote welstand waardeeren van een eigen staatsinrichting, die de eigen cultuur het best bewaart, wanneer het
door die Staatsinrichting als een vreemde wordt behandeld.
En toch moeten de Katholieken van heden dit volop leeren
waardeeren, nu zij over geheel Europa den wanhopigen
strijd zien van zooveel kleine volkeren, levend binnen het
Staatsgebied van grootere volkeren, die hun uit imperialisme
de noodige levensvoorwaarden ontstelen. Welnu, de man,
die voor het grootste deel van ons yolk deze welstand
heeft bevochten, is Willem van Oranje. Hij is het geweest,
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die het ideaal, aan het Nederlandsche yolk een eigen Staatsvorm te geven. heeft bevochten met een kracht en een
doorzicht, die hem een plaats geven onder de bekwame
staatslieden der geschiedenis. Zonder zijn grootsch streven
was het langzame wegvretingsproces door de opdringende
Duitsche en Fransche beschavingen verder gegaan en was
het Nederlandsche yolk, zooals zooveel andere kleinere
volken in Europa, een yolk geworden, dat om eigen groot
verleden niet sterven en door den druk van een vreemde
beschaving niet Leven kon. Ons beschavingsgebied is ten
Oosten en ten Zuiden gedurig verdrongen en het proces
Tangs den Zuidkant is nog dreigend aan den gang : in de
laatste honderd jaar is de stad, die de hoofdstad was der
Zuidelijke Nederlanden ten tijde van Oranje, zoo goed als
geheel verloren gegaan voor de Nederlandsche beschaving
Willem van Oranje verdient daarom ten voile den naam
van „vader des vaderlands" en wij katholieke vaderlanders
moeten hem onze dankbare hulde brengen.
Maar zijn strijd is niet uitgestreden ; slechts een deel
van ons yolk heeft het geluk een Nederlandsche staatsinrichting te bezitten ; de verbitterde strijd van Prins Willem
wordt reeds Brie eeuwen doorgestreden door het bolwerk
onzer beschaving in het Zuiden, Vlaanderen. a weet niet
of de toekomst als eenige levensmogelijkheid voor Vlaanderen zal aanwijzen : de staatkundige hereeniging van Zuid
en Noord, het Ideaal van Willem van Oranje — maar dit
is zeker noodig, dat het Noorden het Zuiden in zijn strijd
grootmoedig steune. Wij zijn in onze dagen niet verwend
door een diplomatie, die eerlijk uitkomt voor wat rechtvaardig is, maar het is een ideaal voor de jongeren op
politick gebied, dat de dipomatieke betrekkingen tusschen
den Nederlandschen en Belgischen staat zullen uitgaan van
hun beider plichc en zorg om ni. de Nederlandsche beschaving in hun gebied te bewaren en tot hoogen bloei te
brengen. Frankrijk is tegenover Belgid nooit tekort geschoten,
waar het gold de behartiging der Waalsch-Fransche be-
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schaving en, was dit binnen rechtvaardige grenzen gebleven,
wij zouden de Fransche staatslieden moeten prijzen.
Het jubeljaar van Willem van Oranje moge dan een jaar
van hulde zijn van het geheele Nederlandsche yolk zonder
onderscheid van geloof of van Staatsgrenzen en het begin
van een nieuwen rijken bloei voor alle Nederlandsche
gouwen.
„Albertinum*', Nijmegen.
R. VAN SANTE O.P.
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DE DOODE MAN.
K had toen zes nachten achter elkaar bij hem gewaakt.
De uren, die vlak op den avond volgen, zijn wel goedaardig en weinig eenzaam ; men heeft nog de overgebleven gedachten- en levensstroom der huisgenooten om
zich heen, en deze beschut door zijn stile realiteit tegen
al het onwerkelijke, dat in den na-nacht schrikaanjagend
word t.
De zieke lag in het zijvertrek, waar het nagenoeg donker was. Af en toe zuchtte hij, onder bet wachten op de
volgende hoestbui ; tegen den morgen viel hid gewoonlijk
in slaap, doch bleef ook dan onrustig, menigmaal hoorde
ik hem woelen. Gedurende mijn waak behoefde ik niet
anders te doen, dan hem medicijnen te geven en na elke
hoest-aanval lets te laten drinken ; waarbij dan mijn aanwezigheid hem de zekerheid moest doen behouden, dat hij
niet geheel verlaten lag temidden van de uren, waarin het
met hem afliep.
In de huiskamer, waar ik zat als hij me niet noodig had,
richtte ik mij in den loop dezer nachten zoo practisch
mogelijk in. De couranten van den dag lagen er op een
bundel naast het koffie-servies : ik nam ze voor mij op de
tafel en begon met de morgenbladen. Van bij half twaalf
of hielpen ze mij vaak tot over eenen aan afleiding, van
het hoofdartikel tot en met de bioscoop-advertenties las ik
ze door, slechts nu en dan opstaand om naar den zieke te
gaan zien.
Na de couranten nam ik dan meestal eenige beweging
en dronk koffie of koud water en zette mij daarna weder
aan tafel ; het was dan nog Been twee uur. Tegen dien
tijd hersteld zich de menschelijke geest naar het mij voor,komt van zijn voornaamste beslommeringen, ik bemerkte
althans regelmatig een sterke verheldering in mijn bewustzijn en werd dan bijna steeds een tijdlang door gedachten
aan het hiernamaals bezig gehouden.

I
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Op den fauteuil, die tusschen het raam en de antieke
ladekast in stond, sliep de groove cypersche kater, en vrijwel steeds wanneer ik mijn onwillekeurige meditatie begon,
werd hij wakker. Hij kwam dan naar mij toe, terwijl hij in
het langsgaan schuinsweg naar de deuropening der zijkamer
keek ; een heimelijken afschrik leek hem argwanend te
maken jegens den zieke, dien hij toch overigens zeer goed
kende en welgezind was. Om hem op zijn gemak te stellen
lokte ik hem nader en zooals men allicht met huisdieren
doet, praatte ik tegen hem ; met een zekere interesse of
hij door een blijk van opmerkzaamheid eenige reactie zou
toonen op mijn woorden, doch ze feitelijk slechts uitend
als een reactie van mijn bewustzijn op zijn bewegingen en
bewustheid.
In deze gemoedsstemming trof mij, wanneer ik dan naar
den zieke toemoest, de figuur van het kleine bronzen crucifix boven zijn bed met een zeer bijzondere gewaarwording.
Niet, omdat het, wat men voorhands zou meenen, stralender in het zwakke licht voor mij op scheen te glanzen, zooals gewoonlijk words waargenomen in een toestand als de
mijne, waarin de oogen door het Lange waken vermoeid,
een prikkel heviger opnemen en verwerken, dan onder normale gevoeligheid. Integendeel : het kruisbeeld leek zich
zelfs scherper af te teeicenen tegen den duisteren wand,
zich los te maken van zijn steunpunt en zachtjes nader te
zweven door de schemerige ruimte boven den zieke. Eerst
door mij zijdelings af te wenden gelukte het mij, vrij te
komen van dit gezichtsbedrog ; zonder mij dan evenwel nog
van den indruk te kunnen ontdoen, dat de kamer met wat
zich daarin beyond allengs wegweek achter den troostenden
Verlosser, Die alle aandacht op Zich concentreerde in de
stilte van den nacht.
Een derde voorwerp, dat mijn verhelderde, doch wellicht
overspannen denken bovenmate in beslag nam, was de
zwarte piano, die aan de andere zijde van de huiskamer den
hoek afsneed tusschen wand en tusschenschot. Mogelijk
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werkte de massiviteit der vormen ertoe mede, om mij er
overdreven voorstellingen aan te doen verbinden, zoo hevig
zelfs. dat ik er een geestenwereld in verborgen dacht, welker geheim bestaan mij van nabij beinvloedde, stemmingen
en gevoelens in mij wakker riep die mij niet eigen waren
en welke ik ten strengste moest controleeren, maar die mij
ondanks alle afweer van mijn gedachten steeds sterker tot
zich trok met het toenemend verlangen, Naar verborgen Leven
te ontdekken en te vermeesteren op de eenige plek waar
dit te treffen was, het open klavier.
Om deze, tot een obsessie aangroeiende bekoringen te
breken, begaf ik mij naar het raam, schoof het gordijn weg
en zag uit naar buiten, in de diepte van de straat, waar
tot voor een uur nog eenig gerucht gepasseerd was, doch
die nu de griezelige stilte inhield, welke men ook vindt in
een verlaten steengroeve. De weinige gloeilampen der lantaarns Tangs het trottoir staken lichtende punten in hare
bestendigheid, te sterker echter een sfeer van onbehagen
oproepend door hun duidelijke ontoereikendheid tegenover
de ontzaglijkheid van den nacht, waarmede de wereld bedekt was. De vermeende schimmen die men op begint te
merken, wanneer men eenigen tijd in zulk een straatgeul
neerziet, verschenen mij echter niet, waarschijnlijk omdat
mijn bewustzijn under alle afmatting levendig werd gehouden
door mijn attentie voor den zieke.
Sloot ik dan het gordijn weder en zette ik mij opnieuw
in de vertrouwde kamer, dan kwam de ongewone toestand
mijner zenuwen langzaam-aan tot rustiger gesteldheid en
aleer een nieuwe overprikkeling mij tot grouter vervaardheid
begun te drijven, kondigde zich de ochtend aan in de
groeiende schemering en loste mij kart daarop een der
huisgenooten of ; waarna ik mijn eigen woning die eenige
straten verder gelegen was, opzocht en den morgen besteedde met het inhalen van een gedeelte der gemiste
nachtrust.
Den laatsten nacht, de zevenden dus, die ik bij den zieke
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zou gaan doorbrengen, was mijn dienst evenwel overbodig.
Een verwant, van verre gekomen om hem te bezoeken,
had zich beschikbaar gesteld om mij dien nacht te vervangen en aangezien het mij, na bijna een voile week wakens niet onaangenaam leek om eens normaal te kunnen
slapen, had ik het aanbod dankbaar aanvaard, onder toezegging, toch bij het aanbreken van den dag ter aflossing
terug te keeren, opdat mijne gewone opvolger dan ook
eens vrij zou zijn. Om daarvoor dan niet te laat te komen,
had ik mijn zelden in dienst zijnde wekkerklok op vier uur
afgesteld ; doch ik werd reeds veel eerder uit mijzelf wakker toen het nog geheel donker was.
Oogenblikkelijk dacht ik aan mijn verplichting en meende
ontwaakt te zijn uit overmatige angst mij te zullen verslapen. Doch mijn volkomen helder begrip bepaalde mij
dadelijk bij de ware reden dezer onderbreking ; ik werd mij
binnen eenige seconden bewust, ontwaakt te zijn uit een
buitengewoon sterken droom, waarvan mij onmiddellijk weder
voor den geest stond, hoe ik den zieke bezig gezien had
met de toebereidselen voor een gehaast V er trek, alsof hij
geheel hersteld was en op reis moest. Hoewel het mij bevreemdde zelfs in mijn slaap op hem betrokken te worden,
kende ik aan den droom Been nadere waarde toe, dear ik
niet aan occulte verschijnselen geloof; trouwens leek het
mij ook niet bijzonder frappant dat na zes nachten waken
mijn halfbewustzijn zich met den zieke had geassocieerd
en zijn persoon als genezene aan mij had voorgesteld.
Ik slaagde er spoedig weder in, den slaap terug te vinden.
Eerst toen het er werkelijk de tijd voor was, werd ik opnieuw wakker, kleedde mij, doch ging zonder iets gegeten
te hebben op weg naar het huffs van den zieke. Reeds had
mijn tocht, door het latere tijdstip waarop ik hem aanving,
iets van het onwillekeurige-overbodige, zooals ook het geval wel is, met het zoeken naar lets, waarvan men weet
dat het onmogelijk te hervinden is. Mijn gevoeligheid voor
dergelijke ondoelmatige emoties, gaf mij even een aarzeling
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onder het voortgaan, te Bering van invloed om mij werkelijk stil te doen staan, doch krachtig genoeg om mij opeens
because te maken van den toestand mijner naaste omgeving
en mij met opmerkzaamheid toe te doen zien, waar ik mij
beyond.
Ik zag, dat de straat waarin alles reeds Licht en zichtbaar
had gemaakt, mij recht op een kerk aan leidde, die nog op
ongeveer honderdvijftig schreden voor mij lag. In de
vroegte van den morgen was hec er nog geheel stil, niemand anders liep er heen en ik vermoedde wel dat de
deuren nog gesloten zouden zijn. Tot mijn uiterste verbazing zag ik evenwel, op het trottoir, waar zich nog even
te voren niemand vertoond had, voor mij uitloopend een
wandelaar in nachtgewaad, die zich niet de dwarsstraat in
begaf, maar voor de kerk op en neer bleef gaan.
Daar het mij op dit tijdstip volstrekt niet aanlokte, een
ontmoeting met een dergelijk vreemd persoon te hebben,
omdat ik daardoor mogelijk een niet te overzien oponthoud
zou beloopen ; terwijl degenen, die straks de kerkdeuren
zouden openen den slaapwandelaar of wat het was, wel
terecht zouden brengen, zoo dit al niet eerder geschiedde
door een politie-agent of een anderen voorbijganger, wijzigde
ik mijn weg en liep door een naderbij liggende dwarsstraat
het blok huizen om, waar de kerk tegenover lag. Toen ik
om den anderen hoek gekomen, deze weder kon zien, bemerkte ik, dat de witte gedaante niet meer voor de deuren
op en neer liep, doch zich naar de andere zijde, Tangs de
huizen, langzaam verwijderde.
Ik geloof van ganscher harte, dat iemands gang in hec
Leven bestuurd words, en dat niecs over hem komt, dat God
er niet in hebben wil, wanneer wij er onze plichtmatige
bevorderingen maar toe doen. En al kwam er bij mijn gevoel van verplichting om naar mijn waak bij den zieke te
gaan wellicht een gevoel van vrees, dat mij weerhield om
de vreemde gestalte te volgen, toch was het mijn vaste
overtuiging, dat ik goed handelde, door mij niet op te
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houden bij iemand, met wien ik niet rechtstreeks van doen
had en Wiens veiligheid niet door een oogenblikkelijk gevaar bedreigd werd. De gedachte aan deze wonderlijke ervaring dan ook van mij afzettend, haastte ik mij nu voort
naar het huis van den zieke, eenige verontschuldigingen
bedenkend om den verwant, die ik later dan mijn belofte
luidde, kwam aflossen, genoegzaam tevreden te stellen.
Tot mijn groote verwondering vond ik de voordeur van
het huis open aanstaan tegen het slot en eerst door deze
derde bevreemdende omstandigheid greep mij besef °peens
deze feiten samen tot een complex mijn Broom over de
toebereidselen van de zieke tot een reis, het loopen van
den onwezenlijken wandelaar voor de gesloten kerk, en
deze opengelaten voordeur konden met elkaar slechts een
beteekenis voor mij hebben : ik had de voorafschaduwing
en de waarneming zelve in mijn geest weerspiegeld gezien
van het sterven van den ziekel
Besluiteloos duwde ik de voordeur wijder open en keek
in de vestibule, in Welke zich echter niemand ophield.
Binnen in de huiskamer trof ik evenmin iemand aan. Doch
toen ik de zijkamer intrad, vond ik daar alle huisgenooten,
tezamen biddend met den priester, die aan den doode de
laatste verlichtingen had gegeven, eer hij was heengegaan.
Buiten begon de klok van de kerk te luiden, langs welker deuren ik hem het laatst had zien voorbijgaan.
A. J. D. VAN OOSTEN.
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BEDRUFSORGANISATIE.

D

E crisis is nu zoover doorgedrongen in het Leven,

dat het organisme van het staatsbestuur zelf er door
is aangetast en dat men, na de middelen tot voorkoming der infectie verwaarloosd te hebben, nu tot de
operatie moet overgaan die het ziekteproces zal moeten
stuiten. De particuliere zakenman ziet z'n winst- en verliesrekening negatief worden en waar hij z'n inkomsten
niet kan vergroten door gebrek aan afzet, moet hij z'n uitgaven verlagen door rationalisatie en loonsverlaging. Hij
weet dat het in de grond van de zaak een dwaasheid is,
sommige mensen steeds meer en ingespannener te laten
werken om anderen werkeloos te maken. Fiji weet dat de
afzet, ook van z'n eigen produkt, nooit hersteld zal worden,
als er steeds minder koopkracht zal komen en steeds meer
werkelozen zonder koopkracht. Hij weet dat de middelen
die hij toepast, ekonomies bezien, de toestand slechts verergeren kunnen, Maar hij kan niet anders, hem staan Been
andere middelen ter beschikking om zich te hoeden voor
de ondergang niet alleen van zich zelf, maar van de zaak
en alien die daarin nog een bestaan vinden. En hij kan
slechts hopen dat hij het op deze manier Lang genoeg zal
kunnen volhouden, lets Langer dan z'n konkurrenten, waarvan er eerst een aantal moet sneuvelen, voordat de produktie weer enigermate lonend en de toestanden weer
enigermate „normaar kunnen worden.
Ook de Staat maakt z'n boek op en ziet een cijfer met
veal nullen als tekort op de begroting. De inkomsten bestaan uit steeds minder opbrengende belastingen en de
belastingdruk kan onmogelik nog verhoogd worden. En dus
moeten de uitgaven verlaagd, wil men niet straks in de
noodzakelikheid komen de staatskosten met ongedektbankpapier te betalen. En daarom worden lonen en salarissen
verlaagd, wordt er gerationaliseerd en ontslagen. Het Leger
der werkelozen wordt versterkt met duizenden ambtenaren
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en werklieden van de Staat en van openbare lichamen. In
de publieke bedrijven en in de burn's zal men uit de trage
slentergang opgezweept moeten worden tot de draf van het
moderne tempo. Maar wat is het nut van de dubbele prestatie van sommigen, als anderer handers werkeloos en leeg
blijven? Zeker, de Staatsuitgaven zullen dalen, maar wat zal
er terecht komen van de maatschappelike en kulturele belangen, die met die uitgaven verzorgd werden? Wat zal
er terecht komen van het onderwijs, van de woningvoorziening, van de gezondheids- en veilighcidsdienst, wat van
de sociale voorzorg, van de economiese voorlichting en
steun en van zooveel dat de Staat zich heeft aangetrokken
omdat het nu eenmaal Staatszaak is voor het algemeen
welzijn te zorgen ?
De bezuiniging moge voor de particuliere ondernemer
een harde noodzaak zijn, het enige verweer tegen een hem
opgedrongen en onontkoombare nood ; voor de Staat is
diezelfde noodzaak een bittere aanklacht. Want de Staat
is niet als een particulier overgeleverd aan de ekonomiese
verhoudingen zooals die nu eenmaal bestaan. De Staat heeft
de macht en het recht en de plicht die verhoudingen te
beinvloeden. Het behoort tot de Staatstaak een zodanige
ordening te scheppen, dat daarin ieder het zijne kan krijgen
en de som van alter werkzaamheid zich tot een harmonies
welzijn en niet tot een konkurrentiestrijd op levers en dood
ontwikkelt. De Staat heeft de wegen te banen waarlangs
de menselike aktiviteit zich in de goede richting kan ontplooien, hij heeft de grens te stellen aan de menselike hebzucht en heerszucht en te voorkomen dat deze destructieve
krachten zich meester makers van de maatschappij. Hij heeft
een sociale en juridiese orde te scheppen, waarin ieder kan
en moet geven wat in z'n vermogen is en waarin ieder kan
krijgen wat hem als redelik mens toekomt.
En als we nu de maatschappij zien vervallen tot een
chaos, waarin niet alleen de individuen, maar het Staatsorganisme zelf dreigt onder te gaan, dan ligt toch de
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gevolgtrekking en het verwijt voor de hand, dat de Staat
zijn taak niet naar behoren vervuld heeft.
Als dan de Staat zich bij zijn bezuiniging beroept op
dezelfde noodzaak als de particuliere zakenman, dan zullen
we die noodzaak zeker moeten erkennen, maar dan zullen
we toch ook de eis moeten stellen, dat de nalatigheid,
waaruit die noodzaak ontstaan is, eindelik een einde neme.
Wanneer een regering in deze crisistijd zich bepaald tot
pogin gen om de nood die links en rechts opschiet, enigzins te lenigen, wanneer ze daarbij haar eigen budget in
evenwicht tracht te houden, dan doet ze zeker veel, maar
lang niet alles wat er van haar verwacht mag worden. Want
juist in een crisistijd als deze dringt het besef weer levendiger dan ooit naar voren, dat het besturen van de Staat
niet mag bestaan in het achter de omstandigheden aanlopen,
maar dat regeren moet zijn organiseren, ordenen, regelen,
zodanig dat er bestaansmogelikheid ontstaat voor het goede
en bestaansonmogelikheid voor het kwade.
Leo XIII constateerde dat het de taak van het Staatsbeleid en de eigen plicht der overheidspersonen is, het
ganse stelsel der wetten en instellingen zo te maken, dat
daaruit de welvaart zowel van de gemeenschap als van
de bizondere personen vanzelf opbloeit. Als we inplaats van
dit vanzelf opbloeien een steeds voortgaande verwoesting
van die welvaart zien, zijn we toch gerechtigd tot de conclusie dat dan het staatsbeleid en de overheidspersonen in
het vervullen van hun plicht zijn tekort geschoten.
* *
*

We kunnen bij Pius XI te rade gaan wat er ontbreekt
aan de organisatie van de staat en wat er allereerst gedaan
moet worden om van de staat een organisme te maken,
dat voldoende geoutileerd is om zijn plicht naar behoren
te vervullen. De kwaal van het individualisme heeft geleid
tot een verwording en ontwrichting van het sociaal georganiseerde Leven en ten slotte tot het opheffen van de
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sociale organisaties, die de ledenmaten van het staatsorganisme vormden. En het gevolg was, dat de velerlei grote
en kleine plichten en functies die deze organisaties in het
maatschappelik leven vervulden, of verwaarloosd werden,
of door het centrale staatsbestuur moesten worden overgenomen. De gilden, hoewel waarschijnlik meestal als zuiver
godsdienstige vereniging begonnen, hadden niet alleen
het sociale, maar ook het ekonomise leven in:lbanen geleid,
waaruit inderdaad de welvaart vanzelf opbloeide. Zij
regelden binnen de kring van hue bedrijf de verhouding
van ondernemers tot arbeiders en onderhielden een perfecte
sociale verzorging voor beide categorien. Maar ook pasten
ze voortdurend de produktie aan de behoefte aan,
traden regelend op met betrekking tot prijzen, kwaliteiten
en hoeveelheden en schakelden daardoor niet alleen de
noodzakelikheid maar zelfs de mogelikheid uit van de konkurrentie, zooals wij die kennen. Toen de grondslagen van
recht en liefde waarop dit maatschappelik organisme
steunde, werden weggevreten door de hebzucht en de beerszucht van de mensen, bleef het gebouw nog Lange tijd in
de lucht hangen, totdat het als een tot onherkenbaarheid verworden ruine totaal ineenzakte. Toen kwam de tijd dat het
individualisme hoogtij vierde en het eenieder vrijgelaten
was zijn kunnen en kennen, maar ook zijn onkunde en z'n
slechte hartstochten op het maatschappelik leven los te
laten. Uit die tijd dateert de opkomst van handel en industrie, die onder het voorwendsel, de maatschappelike behoeften steeds beter te bevredigen, niet anders beoogden
en bereikten dan enkele rijken steeds rijker en de massa
der armen steeds armer te maken. Maar de reaktie bleef
niet uit en door de invloed der proletariers en van hen bij
wie ze steun vonden, begon de staat zich langzaam weer
te bezinnen op wat toch z'n eigenlike taak is : de bevordering van het algemeen welzijn. Langzaam en schoorvoetend nog en zich beperkend tot het tegengaan van eccessen, kwam de Staat langzamerhand in hoe Langer hoe
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meer details van maatschappelike zorg die vroeger door
lagere organen waren vervuld, maar na het verdwijnen
daarvan door het centrale staatsbestuur zelf moesten worden
ter hand genomen. Het gevolg was dat dit bestuur, overladen met allerlei zorg en bemoeiing ten bate van allerlei
groepen en allerlei belangen, ontaardde in een burokratiese
ambtenarij, die de aanhangers van het oude individualisme
de kritiek op en de tegenstand tegen al deze staatsinmenging wel zeer gemakkelik maakte. Op sociaal gebied
kwam een, zij het ook zeer gebrekkig, correctief op de
allerergste individualistiese uitbuiting tot stand, maar op
ekonomies gebied drong de Staat prakties nog in het geheel niet door en bereikte de ekonomiese dictatuur en het
stelsel van geldmaken voor enkele rijken langzamerhand
een angstige graad van ontwikkeling. Eerst in de allerlaatste tijd heeft de Staat zich noodgedwongen op ekonomies terrein gewaagd en weer gaat dat schoorvoetend en
uitsluitend correctief en weer is het centralisties en burokraties en wekt het de tegenzin en tegenstand van alien
die met het ekonomies leven van nabij op de hoogte zijn.
En wat komt er terecht van de eigenlike staatstaak : het
vOOrzien, het Leiden en regelen volgens vaste beginselen,
zodanig dat het leven, ook het ekonomies leven, zich niet
anders dan Tangs bepaalde wegen kan ontwikkelen. Waar
blijft het stelsel van wetten en instellingen, waaruit de welvaart vanzelf zal opbloeien ?
Zal de Staat ooit het werk der hervorming aktief ter
hand kunnen nemen, dan zal dit dienen te beginnen met
een interne reorganisatie van het staatsbestuur, bestaande
in een decentralisatie waarbij de staatsmacht en staatstaak
verdeeld worden over hogere en lagere lichamen, die
ieder voor hun eigen, scherp omgrensd gebied, regelende
en besturende bevoegdheid krijgen. Deze lichamen kunnen
niet op willekeurige wijze worden samengesteld ; de organisatie van de Staat moet weer een weerspiegeling worden
van de maatschappij, die niet is, altans niet hoort te zijn
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een verzameling van onsamenhangende delen, maar een
organisme, waarvan de ledematen elkaar op natuurlike wijze
aanvullen en vervolmzlen. De natuurlike eenheden in het
maatschappelik produktie- en distributieproces zijn de bedrijven en de organen van de Staat moeten dus allereerst
zijn de vertegenwoordigingen van die bedrijven. Pius XI
tekent de nieuwe organisatie in deze zin dat de verbindende
kracht die in een echte sociale orde de verschillende leden
van de arbeids-gemeenschap verbindt, vooreerst gelegen is
in de goederen en in de arbeid aan Welker voortbrenging
en prestatie patroons en arbeiders van eenzelfde beroepstand samenwerken, vervolgens ook in het algemeen welzijn dat alle beroepstanden samen, leder voor zijn deel,
eensgezind en gemeenschappelik moeten nastreven. De
Paus ziet de tots tandkoming dezer beroepstanden niet
zonder bijlegging van de klassestrijd. Wel wijst hij de vakvereenigingen van werkgevers en werknemers aan als de
wegbereiders voor de beroepstanden, maar waar de vakvereeniging de uitdrukking is van hetgeen hen Scheidt, is
de beroepstand joist de band die hun gerneenschappelike
belangen vereenigt. Uit het laatste blijkt duidelik dat men
zich de beroepstand niet moet denken als een college, bestaande uit gelijke aantallen vertegenwoordigers van arbeiders en werkgevers, die er elk voor hun belangen zullen
opkomen. Een echte beroepstand is slechts denkbaar als
men het eens geworden is over de rechten en de plichten,
die verbonden zijn aan de eigendom en aan de arbeid, als
men eenheid van inzicht bereikt heeft over de verdeling van
de opbrengst der produktie en als niet meer de hebzucht
beide par3ijen drijft zichzelf to bevoordeelen ten koste van
de andere. De beroepstanden als zuiver mechaniese konstruktie zouden even omruchtbaar zijn als de gilden nadat
ze hun religieuze en morele grondslagen verloren hadden.
Zullen de beroepstanden slagen, dan moeten ze gebouwd
worden op een diep besef van rechtvaardigheid en naasteliefde en moet alle onrecht en hebzucht en heerszucht uit-
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gebannen worden. Vandaar dat de heropbouw van de
maatschapppij moet worden voorafgegaan door een vernieuwing van de christelike geest en dat het nutteloos is
een andere groepering in de Staat voor te staan, zonder
gelijktijdig klaar en duidelik uit te spreken wat de christelike geest als morele grondslag van deze groepering eist.
* *
*

De organisatie van de Staat op de basis der beroepstanden is in ons land rinds jaar en dag gepropageerd
onder de naam bedrijfsorganisatie en eenieder keno Veraart als de bekwame en altijd slag vaardige kampioen daarvan. Het vorig jaar heeft hij zijn geheele veldtocht voor
dat ideaal de revue laten passeren en er de meest frappante momenten van vastgelegd. Deze bloemlezing van
opstellen, voordrachten en polemieken 1) door hem in de
loop der jaren gepubliceerd, geeft een levendig beeld van
de eerste aanvang der propaganda, van het doordringen
der ideeen in steeds wijder kringen, van het aanvankelik
sukses in het grafies bedrijf, van het hoogtepunt van dat
sukses in het Paasmanifest en de stichting der R.K. Bedrijfsraden in 1919, van de kritiek en de tegenstand, die
daarop volgden en van de teruggang die daarvan het gevolg
was. Het boek is boeiend en fel en overtuigend, zooals
we dat van Veraart gewend zijn en toch kan men zich niet
onttrekken aan de indruk dat de idee der bedrijfsorganisatie
in deze vorm niet in staat is, een blij vend en stijgend entoesiasme te wekken, zelfs niet in katholieke kringen. De
tegenwoordige houding tegenover het vraagstuk die ook
wel uit enige hoofdstukken van het boek blijkt, zou men
misschien zo kunnen weergeven, dat wel een grove kring
de juistheid en noodzakelijkheid erkent van een bedrijfsorganisatie, maar dat men zeer twijfelachtig blijft of de beginselen en de uitwerking, door Veraart aangegeven, wel
1) J. A. Veraart: Medezeggenschap en bedrijfsorganisatie — H. Gianotten, Tilburg, z. j. (1931) — 400 blz..
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de juiste zijn en wel het meest geschikt voor praktiese
verwezenliking en voor gunstige resultaten. Deze aarzelende
twijfel zou temeer kunnen verwonderen na het verschijnen van
Quadragesimo Ann° waarin de Paus zich zo onomwonden
voor bedrijfsorganisatie heeft uitgesproken en het is wel waarschijnlik dat de oorzaak van deze twijfel gezocht moet worden in het verschil dat bestaat tussen de uiteenzetting van de
Paus en de door Veraart verdedigde gedachten. Dit ververschil, dat Lang geen tegenstrijdigheid be tekent, ligt niet
in het na te streven doel. Wat de encycliek beschrijft,
heeft Veraart altijd verdedigd : een organiese ordening van
de maatschappij, opgebouwd op de samenwerking van arbeid en kapicaal in het geheel van ondernemingen van eenzelfde bedrijf. Bij Veraart is deze verordening voor alles
een zo groot ekonomies voordeel en ligt zozeer in de lijn
van een redelik ekonomies begrip, dat men los van alle
ethiese overwegingen van de noodzakelikheid overtuigd
kan zijn en de toepassing kan beginner. Zonder de waarde
van ethiese beschouwingen, ook over dit vraagstuk te ontkennen, acht hij de realistiese beschouwingswijze daaromtrent zo afdoende, dat hij het doe! ook Tangs zuiver ekonomiese weg, desnoods zonder moraal, bereikbaar vindt.
Vandaar zijn eerste proeven in het drukkersbedrijf, waarbij
met morele overwegingen geen rekening kon worden gehouden en waarvan de mislukking niet wordt toegeschreven
aan het ontbreken der morele, maar wel der juridiese gebondenheid.
De Paus daarentegen ziet het vraagstuk voor alles van,
de ethiese kart. Hij wil zeer zeker de sociale orde verwezenliken door de wetter en verordeningen van de Staat,
maar deze verwezenliking is niet uitvoerbaar, en de orde
zal geen stand kunnen houden, als ze niet gedragen wordt
door het morele besef van de mensen. Vandaar dat een
herstel . der zeden vooraf moet gaan aan het herstel der
maatschappelike instellingen en dat niet de ekonomiese
konstruktie primair is, maar de morele begrippen, die aan
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die ekonomiese konstruktie ten grondslag moeten liggen.
De Paus ziet de verwezenliking van de bedrijfsorganisatie
slechts mogelijk door bijlegging van de klassestrijd en deze
klassestrijd is alleen daardoor bij te leggen dat zowel aan
de arbeider als aan de kapitaalbezitter bet juiste begrip
wordt bijgebracht van hun rechten en plichten en de oprechte wil om zich binnen die morele perken te houden.
Hoeveel gewichtiger de Paus de morele ondergrond acht
dan het mechanisme van het systeem blijkt ten overvloede
uit zijn beoordeeling van het Italiaanse stelsel van bedrijfsorganisatie, dat hij als constructie met blijkbare instemming
beschrijft, maar waarvan hij de grondslag zeer twijfelachtig
beoordeelt. Wie het Italiaanse stelsel theoreties en prakties
kept, zal zich over deze beoordeling niet verbazen. Theoreties berust dit stelsel niet op het juiste evenwicht tussen
natuurlike en bovennatuurlike waarden, Welke uitgedrukt
wordt door de wetten van rechtvaardigheid en naasteliefde,
maar alleen op het evenwicht van die factoren. die geacht
worden het ekonomies belang van de Staat te bepalen.
Waarbij de Staat als organiese gemeenschap aller individuen Been belangen kan hebben die in werkelike tegenstrijdigheid zijn met die van zijn leden, evenmin als de belangen van een levend lichaam andere kunnen zijn dan die
zijner afzonderlike organen. De belangen van dit staatslichaam worden echter beoordeeld en bepaald door de
personen die de Staat regeren c. door het fascisme. En
dat het fascisme een bovennatuurlik gezag dat boven zijn
eigen gezag uitgaat ook in tijdelike zaken, niet erkent, is
algemeen bekend. De vrees voor de gevolgen van dit staatsabsolutisme als grondslag van de bedrigsorgatisatie spreekt
uit de Pauselike beoordeling maar al te duidelik. Niemand
kan verwachten dat zelfs in Italid de mogelikheid bestaat
in korte tijd de individualistiese chaos te ordenen tot een
in alle opzichten goed functionerend organisme, maar dat
ruim vijf jaar na de uitvaardiging van de „Carta del lavoro nog zo betrekkelik weinig bereikt is, wijst er toch wel op
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dat de vrees, die de Paus uitspreekt, niet geheel ongegrond
is. Wie met de Italiaanse toestanden enigermate bekend is
weet dat de Corporatieve Staat grotendeels nog slechts op
papier bestaat en dat de samenwerking tussen de elementen
van het ekonomies !even prakties neerkomt op de heerschappij der vakverenigingssecretarissen ; hij weet dat alleen
nog het gebied van de arbeidsvoorwaarden en de gedwongen kollektieve kontrakten grondig bewerkt is, maar
dat er speciaal op ekonomies terrein prakties nog niets
anders gedaan is, dan de verbanning van een paar der
grootste schurken onder de kapitalisten naar de Lipariese
eilanden. Aan het systeem dat op de grootst mogelike
Schaal landbouw en Industrie maakt tot objekten van partikuliere hebzucht, is noch negatief, noch positiefs iets
veranderd en het ziet er ook niet naar uit dat daarin veel
veranderd zal kunnen warden. Juist het feit dat niet de
beginselen van de eigendom met z'n beperkte rechten
enerzijds en z'n noodzakelikheid-voor-iedereen anderzijds
aan het stelsel ten grondslag liggen, is oorzaak dat het
loon- en levenspeil met goedkeuring en medewerking van
het fascisme omlaag gedrukt is tot een niveau dat zelfs
voor de zuinig-levende Italiaan B een bestaansmogelikheid
meer biedt. En de eigendomsverhoudingen, niet alleen in
de industrie maar vooral ook in de landbouw zijn en
blijven van dien aard, dat ze veel meer gelijken op het
Romeinse latifundien-wezen. dan op de opheffing uit het
proletariaat, waarvan de Paus de allerdringendste noodzaak
betoogt.
Natuurlik is het niet de bedoeling te betogen dat Veraart een stelsel als het Italiaanse voorstaat. Wel echter verwacht hij alle hail van een staatsrechtelik ingrijpen en het
Italiaanse voorbeeld toont maar al te duidelik waartoe
men komt als een dergelike staatsrechtelike konstruktie niet
gefundeerd wordt op scherp ornschreven beginselen van
hoger orde. Niet het mechanisme is van primair belang,
maar de kracht die het mechanisme doer functioneren.
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Dat Veraart dit niet duidelik genoeg uitgesproken heeft,
lijkt mij de hoofdoorzaak van de vrees die er in vele kringen voor zijn stelsel bestaat en die dezelfde is als de vrees
die de Paus uitspreekt voor het bureaucraties en politiek
karakter en vooral voor het verdringen van het vrije initiatief door de Staat in tijden en omstandigheden waarin het
bestuur van de Staat niet beheerst wordt door hoogere
beginselen van gerechtigheid en liefde.
*
*

*

Toch is daarmee allerminst gezegd, dat zich in dergelike
tijden de Staat dan maar liever van alle aktiviteit op dit
terrain moet onthouden. Integendeel, hoe eerder het Staatsbestuur de mogelikheid schept tot konstruktieve opbouw
van het staatsorganisme des te eerder en des te intensiever
kan het vrije initiatief aan het werk gaan, om volgens de
juiste beginselen die opbouw te beginner. Het is de grote
verdienste van Veraart dat hij zo voortdurend en zo scherp
de aandacht gevestigd heeft op de urgentie van het scheppen van de mogelikheid tot bedrijfsorganisatie.
Nu de Staat zo duidelik vastgelopen is in z'n volkomen
gebrek aan een doelmatige ekonomiese organisatie, kunnen
we niet tevreden zijn met alleen maar bezuiniging en rationalisatie en crisismaatregelen wier onvoldoendheid door
vrijwel iedereen doorzien wordt. Nu is het de tijd voor
een hervorming die de Staat moet maker tot een organisatie die berekend is voor z'n taak : de positieve, behartiging van het algemeen welzijn op een zodanige wijze dat
de welvaart daaruit vanzelf opbloeit. Nu is het de tijd, de
mogelikheid te scheppen tot het opgroeien van nieuwe
organen, waarover de staatstaak naar de rangorde van meer
en minder belang kan worden verdeeld. Nu is het de tijd
de mensen te interesseren voor het aandeel dat ze via daze
nieuwe organisaties zullen moeten nemen in het bestuur
van de staatszaken, die dan gaat samenvallen met het bestuur van hun eigen zaken. En wie de bedrijfsorganisatie
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verwerpt omdat die nog meer staatsinmenging en nog meer
bureaucratic en nog meer politick zou meebrengen, die
toont niet te weten waarom het gaat. Bedrijfsorganisatie is
decentralisatie, is behartiging van belangen niet door regeringsbureaux, maar door de belanghebbenden zelf.
Bedrijfsorganisatie is ordening naar recht en billikheid en
niet naar hebzucht en ekonomiese overmacht. Bedrijfsorganisatie is rechtvaardig loon en rechtvaardige prijs en
Been moordende konkurrentie, noch op de arbeids- noch
op de warenmarkt. Bedrijfsorganisatie eist een verandering
in de konstructie van de maatschappij en een verandering
in de geestelike gesteldheid der mensen. Beide zijn nodig
en beide zijn in deze noodtijd, ten hoogste urgent.
Voor de verandering van de konstruktie heeft Veraart
klaar en prakties de weg gewezen. Aan de verandering van
de geestelike gesteldheid wordt met nog niet heel veel
meer dan wage algemeenheden gewerkt. Wanneer die nieuwe
konstruktie van de maatschappij aan de orde werd gesteld,
zouden vanzelf de beschouwingen over eigendom en arbeid
een konkrete vorm moeten aannemen en zou het werk der
geestelike hervorming veel daadwerkeliker ter hand genomen
kunnen worden.
De Staat zal vooreerst niet verder kunnen gaan dan de
mogelikheid te scheppen, bedrijven te verheffen tot staatsorganen. Deze verheffing zal moeten betekenen, dat het
bedrijf zich van winstobjekt voor enkelen zal moeten opwerken tot factor in de behartiging van het algemeen welzijn,
dat het doel niet meer zal zijn een zo volledig en kwalitatief zo goed mogelike voorziening van de gemeenschap
met de bedrijfsprodukten. Het bedrijf, dat gemeenschapsorgaan wil worden zal ontslagen worden van de gesel der
vrije konkurrentie, maar zal ook afstand moeten doen van
de ekonomiese diktatuur, het zal afstand moeten doen van
de ongebondenheid in de vaststelling van loners en prijzen,
in de verdeeling van winsten en in de vaststelling van hoeveelheid, acrd en kwaliteit van het produkt. Het bedrijf dat
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tot orgaan van de staat verheven en met de verzorging van
een stuk van het algemeen welzijn belast words, kan niet
meer uitsluitend werken ten bate van enkele eigenaarskapitalisten. Het zal de leer van de Paus omtrent de verdeling van de opbrengst tussen kapitaal en arbeid prakties
in toepassing moeten brengen. Het bedrijf dat zich op deze
wijze boven de sfeer van 't particuliere eigenbelang uitwerkt komt vanzelf boven de sfeer van de klassestrijd uit.
Deze vereisten voor de verheffing tot staatsorgaan zullen
door de wet in konkrete vorm moeten worden gegoten en
daarbij zullen vanzelf de diskusies over recht en liefde als
grondslagen voor de maatschappij van de sfeer der beschouwingen-in-de-ruimte naar die der praktiese politiek
moeten overgaan. En als dan de bedrijven zich op die vereisten moeten inrichten zullen opnieuw de morele vraagstukken een konkrete oplossing moeten krijgen en zal de
rhetorika vervangen moeten worden door oprechte goede
wil en praktiese offervaardigheid.
Een regering die aan het door Veraart zo uitstekend
ontworpen en gedetailleerde ekonomiese mechanisme de
nodige morele beweegkracht zal weten to geven vervult
een taak, die nog heel wat zwaarder is dan bezuinigen op
z'n Welters, maar die dan ook heel wat verhevener is en
heel wat beter lijkt op de taak die de Paus zo duidelik en
zo dringend aan de Kristelike regeringen opgedragen heeft.
ST. VAN SCHAIK
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SANTIAGO DI COMPOSTELLA.
0 Santiago, heilige Gods,
die ver van Limburg resideert te Compostella op de rots
te midden van donkere Spanjaarden
en, voor vandaag tenminste, een enkle Limburger, een blond[gehaarde
doodonnoozele boeredorps-jongen,
ik heb nog nooit als deze dag
tot U zooveel gebeden en zoo hard, knalhard,
„Limburg mijn Vaderland" gezongen
vandaag ben ik op Uw glorieuse feest
het gansche Bronsgroen Eikenhout geweest 1
a mag niet zeggen dat mijn Onzevaders zwaarder wogen
als die der duizend senhors en senorita's:
Gij hebt niet eerie keer Uw zeer grof wenkbrauwhaar
noch Uwe lippen noch de appels Uwer oogen
welwillend onder mijn gebed en dat van hen bewogen —
roerloos als de breede kaarsen stondt Gij op Uw altaar.
Maar toen ik luidermonds ons lied aantrok,
toen Limburgs naam klonk als een torenklok —
zoo hard bijna tenminste, maar op Been stukken na even
[quiver —
toen leek 't me dat in de plooien van Uw rok
lets kwam als stifle, wonderbare huiver ;
en ik zag Uw oogen zoekende gaan,
rechtop moest ik voor duizend menschen staan —
tezelfder stond
ontdektet Gij mijn roode, ovenwijde, luidende mond 1
Ik keek U vragend aan bij het laatste couplet —
toen wilt ik dat we elkaar haarfijn verstonden
er werden oudtijds volgens harde wet
veel poenitenten naar Uw voet gezonden
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uit allerhande land, voor allerhande straf —
uit Limburg kwamen ze elk jaar met bosjes afl
Mijn lied van Limburg riep herinneringen wakker
Gij zaagt er in Limburg schop en ploeg neerleggen op den akker
zij sneden zich een pelgrithstok,
zij hingen een bedelzak om
en begonnen dan gaandeweg boete te doers
tot bij Uw heiligdom —
daar reikten zij Uw rechtervoet hun lippen ten plechtigen zoen.
Dan zei elkeen : „Ik kom uit Limburg, Santiago,
waar ze U Sint Jacob noemen, Sint Jacob in den Oogst,
omdat op Uw dag het koren rijp is en de zon 't hoogst
te branders staat over de landen ;
maar nu zeg ik tegen U : Santiago, in het Spaansch.
Het is om een beetje huisvredebreuk, het is om een
[klein beetje slaans
en mijn eeuwig groote mond,
dat men mij duizend uren
met deze palster en bedelzak naar U heeft moeten sturen —
ik heb er zooveel spijt van als er haar staat op een hond1- —
Maar nederig verzweeg elkeen zijn armste ellende
hoe hij met water in een kruik Tangs Frankrijks wijnbergen trok,
en duizend uren Tang een wurgende droge brok,
in zijn bedelzak droeg, alsof hij geen Fransche taveernen
]kende —
hij mocht slechts een enkel onnoozel woord
met kluizenaar of bleeke monnik praten,
terwiji zoo menige zonnige meid hem tegenkwam in de
Istraten —
dit alles verzweeg hij U — en Gij zaagt hem diep in de ziel 1
Hij verzweeg U meteen dat hij terugkwam naar Frankrijk,
vrijwillig, omdat hem dat land zoo bevie111
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Dit riep mijn lied voor U
terug in kleur en klanken
het deed U een deugd die de duizend zagen,
Uw lack was een vriendelijk danken.
Toen werd ik gelukkig op de plants waar ik blozende stond
omdat Gij als vroeger Uw welbehagen
in een Limburgsche dorpsjongen vondt.
PAUL VAN H.
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NEDERLAND EN GROOT-NEDERLAND
Gerard Knuvelder: DE MYTHE NEDERLAND. Beschouwingen over het nationaal en koloniaal vraagstuk -N.V. Uitgeversmaatschappij Paul Brand, Hilversum — 1932.

AN Knuvelder's tweede hoofdstuk ben ik niet of met
de Vlaanderen-Nederland-beschouwing en met de
enkele woorden, die ik reeds aan deze „bijdrage in
onze descriptieve economie - heb gewijd. De schrijver is er
toch in geslaagd, een aantal economisch-politieke vraagstukken, die ons Noord-Nederlandsche yolk seders het einde
van den wereldoorlog hebben bezig gehouden en waarover
al een zondvloed van literatuur losbrak, op nieuwe wijze
to behandelen. En al maak ik mij daarbij voor een oogenblik
los van het bijzonder aspect, dat deze auteur vooral lief is:
het Midden-Nederlandsch, dan blijft er nog genoeg over,
dat onze voile aandachc verdient.
Opnieuw worden wij getroffen door de beteekenis van de
industrialisatie van ons Noord-Nederlandsehe Zuiden en
de aanstaande economische mogelijicheden, die zij inhoudt.
Buitengewoon boeiend blijft daarin : de steenkolenproductie,
vooral om de ontwikkeling van de nevenbedrijven. „Het
voortbouwen op de produkten der steenkooldestillatie"
(blz. 43) staac in onze belangstelling, vooral in dezen depressietijd, voorop. En de heer Knuvelder interpreteere
mijn bezwaar ten aanzien van de ontginning der Peelmijnen
„gegeven de economische structuur der wereldkolenproductie" (Roeping, jaarg. 8, blz. 510) vooral niet zoo, dat ik
toen, in tegenstelling met Prof. Wester („kool is Been
brandstof, maar grondstof") slechts aan overproductie op
brandstofgebied zou hebben gedacht. Onvoorwaardelijk aanvaard ik de stelling van den heer Wester ; zij was mij natuurlijk, toen ik over „Vanuit Wingewesten" schreef, ten
voile bekend. Het heele complex van „kool als grondstof"
had ik op het oog.

V
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Welnu, het is bekend, dat men ook na de schitterende
initiatieven in Limburg, waar de beste techniek met de
kundigste leiding en de allerbeste sociale toestanden
werden vereenigd, allerminst zonder bezorgdheid is. En die
bezorgdheid — we weten het alien — vloeit voort uit onze
groote nationale bezorgdheid voor onze toekomst als exporteerend land. De zaak staat we! zoo : hoe meer wij op
verschillend gebied (zeg : graan en steenkool) potentieel
relatief onafhankelijk worden van het buitenland, des te
meer beklemt ons de vraag van de te voeren handelspolitiek. Misschien heeft het toekomst-aspect : GrGot-Nederland,
den beer Knuvelder te veel belet, in verband met de industrieele on twikkeling van het Zuiden van Noord-Nederland, daaraan de volstrekt-noodzakelijke aandacht te wijden.
Want al de goedkoope tractaatjes van Actieve Handelspolitiek helpen ons niet over de allergrootste moeilijkheid
heen ; ja, zij raken in het geheel niet aan het wezen der
moeilijkheid. De onbestrijdbare waarheid : dat wij aan de tot de
groote crisis over bet algemeen gevoerde bandelspolitiek onze
geheel uitzonderlijk groote welvaart bij ons geweldig bevolkingsciffer te danken bebben, komt door de handelspolitiek van
het buitenland in het gedrang. Het dilemma, waarvoor deze
politiek der andere landen ons stelt, is dit : vertrouwen op
de mogelijkheid om door nag lagere kosten, nag beter
product, de hoogere tolmuren te overklimmen, nieuwe exportgebieden te vinden, en zóó langs den sinds zooveel
jaren beproefden weg opnieuw tot groote welvaart te
komen ; of, met prijsgeven van dit vertrouwen, met of
zonder Indiê, ons tot zekere hoogte, zooals de andere
landen doen, ook van het buitenland afsluiten en zelfgenoegzaam worden. Die keuze is geweldig moeilijk 1 En in
ieder geval is het zeer goed te begrijpen, dat in dezen
depressietijd de keuze nog niet wordt gedaan ; dat wij maar
wat voortscharrelen met crisis-handelspolitieke maatregelen
en nog wachten, wachten tot het duidelijker wordt, of wij
met meer gestabiliseerde toestanden te maken hebben ge-
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kregen en hoe onze Nederlandsche ondernemingsgeest op bet
verloop der huitenlandsche bandelspolitiek heeft gereageerd.
Want van dat laatste hangt ontzaglijk veel van afl Men
onderschatte toch niet — gegeven een ervaring sedert. 18701 —
wat die ondernemingsgeest voor de ontwikkeling van een
telkens nieuw en anders georienteerd bedrigsleven te beteekenen heeft. Jammer genoeg — ik klaagde er at zoo
dikwijls over 1 — is ons empirisch economie-materiaal nog
lang niet ontwikkeld genoeg ; wordt er ook aan zijn ontwikkeling i'— productiestatistiek1 bedrigsstatistiekl —Lang
niet genoeg gedaan. Maar een permanente studiecommissie
(misschien de Economische Raad 1) kan hier veel tot voorlichting van onze rationale economische policiek uitwerken.
Maar dan is het ook volkomen duidelijk, dat de investeering van geweldige nieuwe kapitalen in onze steenkolenindustrie, een vraagstuk is, dat door de geleverde en zeer
te waardeeren beschouwingen : Bongaerts-Knuvelder, nog
niet wordt opgelost. En voor de oplossing heeft ook het
wet technisch, maar niet economisch georienteerd betoog
van Prof. Wester nagenoeg Been waarde. Het is m.i. zoo,
dat slechts bij de keuze : autarkie (en hoever zou ik die keuze
in het dilemma willen uitstellen 1) met stelligheid kan worden
gezegd, dat wij ons kapitaal en arbeid op nieuw nationaal
steenkolen-grondstofgebied moeten werpen. Valt de keuze
in andere richting uit — en ik geloof nog altijd in die
richting, al ben ik bereid, zooals elke economist, moest zijn,
mij door de feiten tot de andere richting te laten overtuigen 1 — dan staat het nog lang niet vast „gegeven de
economische structuur der wereldkolenproductie", dat wij
belangrijk meer kapitaal en arbeid aan de steenkolen moeten
besteden.
Nu nog iets_ over dat andere belangrijke onderdeel van
Knuvelder's tweede hoofdstuk, het waterwegenstelsel.
Nog altijd moeten wij er over juichen, dat het van Karnebeek niet is gelukt, de in 1920 begrijpelijke tractatenpolitiek

893
in 1927 door te zetten. Met verbazing denken wij nog altijd
aan de mentaliteit van invloedrijke politici, Nolens voorop,
die zOsz5 jets wilden forceeren. En nog altijd zijn wij vol
bezorgdheid — al vermindert zij met den dag, naarmate de
dagen van dit ministerie zekerder zijn geteld, — wat Beelaerts van Blokland toch gaat uitspoken.
Gelukkig is de belangstelling van ons Noord-Nederlandsch y olk — was het stom Bemis van die belangstelling
niet een van de sterkste troeven in de hand van den
slimmen van Karnebeek 7 — thans ten voile ontwaakt. Men
laat zich door het kletspraatje van „onmisbare" ministers
van buitenlandsche taken — schaamden zelfs groote staatslieden zich niet, met zulke onnoozele romantiek jonge
kamerleden „ein zu schachtern" 7 — niet meer in de war
brengen. Men jaagt die ministers desnoods rustig weg — in
afwachting, dat het heele buitenlandsche-taken-jonkerdom,
ook in ons achterlijk landje worth opgeruimd. Maar de belangstelling gaat verder. Men draagt zelf goede plannen
aan, waarin de aftandsche groep op het Plein immers te
kort schiet ; men haalt oude, verwaarloosde plannen voor den
dag en toont hun actueele bruikbaarheid duidelijk aan. Zoo
maakt men de kans steeds grooter, dat een nabije regeering
met een regeling komt, die algemeen redelijk is en zeker
de Noord-Nederlandsche belangen niet benadeelt.
Knuvelder toont ons de groote bruikbaarheid van het
plan van Konijnenburg in de omlijsting van de beschouwingen
van Bongaerts en van der Poel (tie biz. 61-80). En al
lezende in deze aancrekkelijke sanienvatting groeit hoop en
verwachting, dat in den gang der politieke gebeurtenissen
de uitkomst op dit onderdeel zal komen, zooals zij door
zoo deskundigen zoo aannemelijk is gemaakt.
Hier verzwijg ik echter niet nog een woord van ernstige
economische afkeuring over de onzalige particularistische
gedachte van de „geheel Brabant kruisende waterverbinding met zee, die Brabant zoowel van Rotterdam als
van Antwerpen onafhankelik zou maken." Het is niet noodig,
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hier uitvoerig op deze zaak in te gaan ; ik mag ve rwijzen
naar mijn beschouwingen over de havenschappen.') Slechts
dit : op havengebied lijdt Nederland zonder eenigen twijfel
aan overproductie. De rivaliteit tusschen Amsterdam en
Rotterdam, onlangs weer de nieuwe rivaliteit tusschen
Dordrecht en Rotterdam heeft hier — als bij alle anarchie
in de productie 1 — tot een reusachcige verspilling van kapitaal geleid. Veel te veal havengebied hebben wij, dank
zij het Bemis aan leiding, reeds gemaakt. Zouden we op
dien ongelukkigen weg moeten voortgaan ? Overal havens
zonder voldoende vertier ? En nu nog meer tegemoet komen
aan nieuwe particularistische, thans Brabantsche verlangens?
De tegenwoordige minister van waterstaat heeft al een onvergefelijke fout gemaakt, ten aanzien van de verbinding
Noord-Brabant - Holland, door niet de nieuwe Moerdijkbrug vOár te doen gaan in het plan der auto- en personenbrug-verbindingen. Zouden wij een nieuwe fout er aan
toevoegen en Brabant weer tosser van Rotterdam maken?
Om allerlei reden mag daaraan niet worden gedacht en ik
vertrouw, dat nadere bestudeering ook den heer Knuvelder
tot dit inzicht zal brengen.
IV.
Tenslotte dan over Knuvelder's beschouwingen over Indie.
Hier treft een weldadig realisme in den beginne het
meest.
Koloniale politiek is overwonnen, er is nationalisme ontstaan, maar wat is aard en beteekenis van dit nationalisme ?
Daarbij moet worden onderscheiden: het extremisme en
het nationalisme in engeren zin. (Blz. 113, 114.) Welnu
„de Nederlandsche staatkunde.... breekt.... het extremisties
nationalisme, en stroomt samen met het zuivere nationalisme, dat immers ook niets anders beoogt dan het algemeen welzijn der indiese volken." (Blz. 116.) Voorbij is
I) Zie De Nederlandsche Mercuur, 6 Oct. 1927, Het vraagstuk der
havenschappen.
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dan ook de Associatiepolitiek, (voortreffelijk behandeld
van blz. 117 tot 125) al had zij ook enkele verdiensten.
Daarmee is ook het vonnis gestreken over de reeds opnieuw door mij gewraakte formule van Struycken : „Nederland groeit op tot een yolk van meer dan vijftig millioen
zielen". Oost blijft Oost.
Moet onze Nederlandsche staatkunde tegenover Indie nu
geent zijn op de erkenning der nationaliteiten ? M.i. moet
hier worden onderscheiden. Eerbiediging van alle nationaliteiten en Naar eigenaardigheden — voorzoover dat met
hoogere normen te verzoenen is I — zal zeker grondslag
van onze staatkunde moeten zijn ; dat daarom die staatkunde voor staatkundige organisatie veel heeft aan de „liefst
48 verschillende volken of landaarden - waag ik ernstig te
betwijfelen. Van een poging om „de diverse naties samen
te smelters ... in een algemeen Indonesierschap - (blz. 138)
behoeft geen sprake te zijn om „een staatkundige eenheid
te kunnen vormen", om „een Indonesiese eenhied mogelik te doen zijn (blz. 142).
Knuvelder maakt hier zelf de onderscheidingen ; dat zij
hem tot vaste staatkundige conclusies brengen, zou ik niet
kunnen zeggen. De derde resumptie op blz. 145 : „Nationale staatkunde moet voortbouwen op de histories gegroeide
en ontwikkelde grondsiag der eigen nationale kulturen, om
deze eigen kulturen zoo hoot' mogelik naar eigen acrd en
wezen te doen uitgroeien tot volledige ontplooiing van
eigen nationale krachten - , — deze resumptie geeft m.i.
geen vasten grondslag voor staatkunde in Indie.
Dat er van een Los - van - Nederland niets kan komen,
scant natuurlijk bij den realist Knuvelder vast. Niet om
voordeel van Nederland, maar om voordeel voor het algemeen belang, dus ook voor Indonesie — om ons daartoe te bepalen. Het moet een staatsverband blijven (blz. 147 - 168).
De vraag rijst : hoe moet de eenheid worden geconstrueerd ?
Hier bepaal ik mij tot twee groepen van beschouwingen
van Knuvelder : „de taak van de indonesiese naties, met
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het oog op staatkundige belangen" en „de verhouding van
het Rijk tegenover zijn overzeese delen".
Aan de conclusie op biz. 178 kan ik geen groote waarde
toekennen. Zij luidt
„Het komt ons alzo onjuist voor het beginsel der nederlandse staatkunde in het Oosten te omschrijven als behoud
van een Indonesiese eenheidsformatie met (desnoods verdoorgevoerde) decentralisatie ; het beginsel dient, naar ons
inzicht, te zijn : federatieve staatsvorming voor Indonesie,
waarbij de voor hun inwendige aangelegenheden souvereine Staten zelfstandig zijn binnen het groote geheel van
het in de toekomst te creeren Indonesies Rijk (Bondsstaat
of Reele tinie)".
Wat bier als onjuist beginsel der Nederlandsche staatkunde wordt aangeduid, kan mij zeer wel bevredigen en ik
zie in het geheel niet in, waarom de Indonesische eenheidsformatie met ver doorgevoerde decentralisatie een gevolg
moet zijn voor de terecht gewraakte „associatie-gedachte
en democratie-waanzin- van een oudere generatie. De heer
Knuvelder vergeve mij, dat mijn vertrouwen in de expectoraties van den heer Colijn niet te groot is 1 Dat zijn altijd,
ondanks het gewicht van de voordracht, zoo ondoordachte
improvisaties — of hij nu over economische, indische, militaire of andere onderwerpen schrijft of oreert 1 — en zij
spreken elkaar zoo telkens tegen — dat daarvan, voor verheldering van eenig onderwerp, moeilijk iets is te verwachten.
En zoo kan ik dan ook niet inzien, dat de Volksraadpolitiek „veroordeeld- is (biz. 180). Natuurlijk moet men in
den Volksraad niet zien een parlement naar West-Europeesche begrippen ; evenmin als men in het modern WestEuropeesch parlement moet zien — bij den Struycken van
vOOr 1918 is dat goed te leeren 1 — de verwezenlijking van
de gedachte der volkssouvereiniteit. Maar de Volksraad —
hoe lastig ook b.v. voor onze liefhebbers van den derden
kruiser 1 — is m.i. een zeer nuttig centraal lichaam, om tot
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uiting te doen komen, wat in allerlei kringen van Indonesia
leeft en met Welke Indonesische ideeen de regeering daar
en bier rekening heefc te houden. Volstrekt is daarbij niet
noodig de meting van de kwantitatieve macht, die achter
die ideeen staat. En laten we nu niet dadelijk, op het voorbeeld van Colijn, aan dien Volksraad gaan prutsen I Of de
Volksraad „op den duur gezien moet worden als het centraal-indiese bestuur van een aantal federatief samenhangende stater)", — wel, laten we dat aan een waarschijnlijk zeer verre toekomst overlaten, en in dien tusschentijd
den „nu eenmaal bestaande Volksraad" handhaven, zooals
tenslotte Knuvelder ook, zij het pruttelend, wel wil.
Hoe moet dan de verhouding van het geheel tegenover
de deelen zijn Kleintjes', met anderen gedeelde opvatting
van den vierdeeligen staat, bekoort ook mij het meest
evenals Knuvelder — al moet worden toegegeven, dat bier
moeilijkheden zijn, omdat een ontwikkeling nog bezig is
zich te voltrekken. Of het voor onafzienbaar langen tijd
nog „niet gelijkwaardig" zijn van de deelen „een in federatieve richting gaande omvorming der rijksstructuur - (blz.
192) wel tot een onderwerp van actueele discussie kan
maken, waag ik te betwijfelen. De toestand zal nog wel
zeer Lang zoo zijn, dat „de doorslaggevende stem gesproken wordt door Nederland" (blz. 194). Indien die stem ook
maar z(56 wordt gesproken, dat Indie en Suriname en Curacao volledig èri cultureel en economisch en, waar maar
mogelijk en gewenscht, staatkundig tot bun recht komen,
dan zullen alle redelijk denkenden zich daarmee heel wel
kunnen vereenigen.
V
Met deze behandeling van Knuvelder's boek wil ik
volstaan. Ik meen, dat het voldoende is om aannemelijk
te maken, dat deze bijdrage tot de vraagstukken „Nederland 2n Groot-Nederland" dermate boeiend is, dat ieder,
die critisch vermag te lezen en belang stelt in deze spannende kwesries, voor de gezondheid van geest en hart goed
zal doen, er zijn voile belangstelling aan te wijden I
J. A. VERAART
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MEDITAI IES VAN DEN MINDEREN MAN
De volksmond noemt hen, --- zonder onderscheid en uitzondering, -vrijmetselaars. De socialisten noemen hen kapitalisten. De kranten noemen hen „vooraanstaand" en zijzelven noemen zich „ons".
In den ban der betere kringen drinken geheelonthouders wijn en doen
modeste meisjes aan mondaine modes mee. „Het hoort nu eenmaal zoo".
„Men kan het moeilijk laten".
Wie den ban der betere kringen breekt, is een „boer" of „bijkans
bankroet" en, als hi' nog niet hopeloos voor 't parade-paradijs verloren
is, minstens „legerement emu".
In den ban der betere kringen geeft men elkaar postjes, wat de „buitenwacht", het „publiek", het „plebs" alleen op z'n belastingbiljet of aan
de hoogte van contributies en verplichte bijdragen gewaar wordt.
„Meneer de voorzitter, ik vind, dat op de begrooting het bedrag der
salarissen van 't hoofdbestuur ..... " -- Een nijdige hamertik. -- Het woord
is aan dengeestelijken adviseur, die over offers en een nieuw liefdewerk
spreekt.
Buiten den ban der betere kringen heeft men een stem, maar een
meening hebben alleen de betere kringen. Wie er buiten een meening,
althans een eigen meening heeft, is „rood'' en spoedig z'n betrekking
kwijt.
Liefde noch haat doorbreken dien ban. Dit vermag alleen het vermogen en soms een titel.
De mindere man brengt het niet verder dan de mat.
Verder brengen het nu en dan de broeders van den minderen man,
de minderbroeders, maar die hebben dan ook wel eens een titel en soms
zelfs verstand van waar 't naar toe moet met onzen zilverengulden en
onsgouden goudentientje. En er zijn er bij, die met stalen, koperen en
ouden stemmen wonderlik goed preeken kunnen over de standen, die
g
door Godgewild zijn en over den invloed van 't Roode Rusland, dien
Franciscus
men heel erg dichtbij in zijn omgeving gewaar wordt. -Sint F
is al eeuwen dood. En wat Felix Timmermans op Franciscus' harp tiereliert, wordt in de salons en boudoirs met welgevallen aangehoord.
De armoe in een linnen stempelband, op goed papier, in vettig Vlaamsch,
vindt tusschen lvans en Courts Mahler allerwege een eereplaats. -Maar de mindere man op de mat en de bedelaar voor 't hek met een
rashond erachter, de bedelaar, „die zich voor elke cent, die j'm geeft,
een stuk in z'n kraag drinkt,
" --- om dit to begrijpen, moet men de
economie der betere kringen hartgrondig bestudeeren, — de bedelaar
en de mindere man, de werklooze, die „klap loopt" en 's nachts van
een mes en bommen droomt en daar overdag bloedig berouw over heeft;
de minderbroeders zonder stem, zonder titel, zonder eigen meening over
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goud of zilver, al die arm zijn door eigen of door anderer wensch, ze
d
zijn voor de betere kringen veel to goe.
En door 't oog van een naald, zoo root als de hemelpoort, zullen
ze sens worden toegelaten tot den besten kring.
FRANZ VON OLDENBURG ERMKE.
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